Referat fra møte i RAG for «alor Norge»
den 27.04.2020 på nett (skype for buisness)
Tilstede: Paul, Hasle, Nina, Else Kristin, Einar, Åsa og Ingunn

Saker:

Til avklaring/
oppfølging:
godkjent

1. Referat fra møte i mars 2020

2. Info om alor nettside-oppdatering/arbeid/videre
utvikling. Einar informerte om at vi nå har stramma opp
teksten, ryddet og forbedret språket som har resultert i mindre
men tydeligere innhold, og dette kan ses på alor sidene allerede
nå. Ny lay-out for sidene (i tråd med det som ble vist
tidligere)kommer, men først ønsker Einar å få tilsendt «Litt tekst
øremerka regionalt nettverk» - ikke mye tekst men litt om hvor
nettverkssamlingene foregår, hvem en samarbeider med – rett
og slett litt unik beskrivelse fra hvert av nettverkene som en
øremerka info til de som er interessert i dette nettverket.

Einar

Alle hoved-driftere
sender Einar litt unik info
fra sitt regionale nettverk
innen 8. mai

3. Runden – hvordan har vi det på alor fronten? En runde
på hvilke ulike digitale verktøy vi bruker/kjenner til/ skal prøve
ut og litt tanker for hva og hvordan «fore» nettverkene i påvente
av å arrangere fysiske samlinger. Mulig best med
undervisningsbolker a max 20 min, da vanskelig å få til noe
annet enn info. De ulike virksomhetene har ulik tilgang til
digitale plattformer med brannmurer etc som gjør det vanskelig.
Flere mener det bare er å glemme å gjennomføre fysiske alor
samlinger i 2020, og at det er enklere og bare bestemme seg for
å utsette til 2021. Akan har flere digitale verktøy til bedriftene
som er mye brukt nå koronatidene.
-

4. Hvordan tenker vi iht alor Norge samlingen? Vi går for å
utsette samlingen til mai 2021 i Bergen med program mest
mulig i tråd med det som var planlagt for 2020. Begrunnelsen
for å vente til 2021 er at vi regner med det blir mye til høsten,
samtidig som situasjonen er uklar (koronaen kan jo blusse opp
igjen). Vi hadde en runde på muligheten for et webinar i 2020
men vi opplever at så mye handler om inspirasjon ved
samlingene, og dette lar seg vanskeligere gjøre ved et webibar.
Vi håper og tror at både Mikkel og Pallesen kan bidra i 2021

5. Evt, Spørsmål fra Paul om det vil være mulig med noe fra
Mikkel om BHT studien på nett – som kunne vært tilgjengelig
for alor Norge i påvente av normale tider☺ - kanskje Åsa kan gi
oss svar?
Neste skype møte blir den 28.05 kl 10.30-11.30

I pennen av Ingunn
5.05.2020

Alor Norge Samling
utsettes 2021 alle gir
beskjed til sine,
ElseK sjekker ledig dato
for
lokaliteter/hotellbestilling

