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Avstämningsmöte för workshopen 7 februari 2012 höll telefonmöte för fortsatt 

planering. 

Mötet sammanfattas nedan. Ni som fått uppgifter att genomföra har era namn 

understrukna i den löpande texten. 

1 Avklarade punkter 

Som underlag för telefonmötet användes mail med frågor behövde lösas från 

Peter Harms-Ringdahl. I dagsläget har vi 25 anmälda, efter utskick av Renare 

Marks nyhetsbrev har flera nya anmälningar inkommit. 

1. Present till talare och moderatorer: Koordinatorn köper, förslagsvis en bok. 

Ulrika tar frågan. 

2. Presentutdelning: Sköts av moderatorerna. 

3. Tillgång till extra mikrofoner: Gunnel lämnar kontaktuppgifter till 

Stockholm Conference Center till Ulrika, som kommer sköta kontakterna med 

anläggningen i fortsättningen. 

4. Kontakt med konferensanläggning: Se punkt 3. 

5. Tidhållning för talare: Sköts av moderatorerna. 
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6. Kontakt med talarna: Gunnel och Kristina tar kontakt med alla talare, 

meddelar när deras presentationer ska vara oss tillhanda, vilken talartid 

respektive frågetid som de ska hålla etc. 

7. Rum och mat för styrelsemöte (Renare Marks styrelse): Bokas av Ulrika. 

Ulrika stämmer av med Peter Harms-Ringdahl avseende antal deltagare i 

styrelsemötet. 

8. Dator till workshop: Ulrika tar med dator till workshopen - om det inte finns 

i konferensanläggningen - för att kunna köra ppt-presentationerna. 

9. Liten schemaändring: Gunnel och Kristina ser till att det blir lite utrymme i 

schemat för att Ulrika ska få presentera sig och så att de själva får möjlighet att 

presentera sig själva och workshopen. 

2 Nästa möte 

Nytt telefonmöte den 11 januari kl 13-14. Vid detta möte stämmer vi bl a av 

antal anmälningar och kollar om vi behöver göra ett påminnelseutskick. Per 

kallar till nästa möte per mail några dagar innan. 


