Motion till DIS årsmöte 2018
Under flera år har jag på DIS uppdrag utvecklat och hållit kurser Kom igång med Disgen.
Dessa har funnits med bland föreningens information om utbildningar i Disgen på
hemsidan. Flera hundra av er har deltagit i dem och känner väl till dem.
Under 2017 beslutade styrelsen att denna information inte längre får förekomma utan någon
av mig känd anledning. Jag har uppfattat detta som en direkt mobbning av mig, som jag mår
illa av.
Jag hemställer till årsmötet 2018 att besluta att information om distansutbildningarna Kom
igång med Disgen ska få finnas på hemsidan, även om jag står bakom dem.
Lund den 10 januari 2018
Bengt Kjöllerström

Styrelsens svar
Utbildning är ett viktigt område inom föreningen. Styrelsen har sedan tidigare satt en
organisation som innebär att regionföreningarna är de som står för kursverksamhet och
lärare, oavsett om det handlar om vanliga kurser eller distansutbildning. Dis "centralt" å sin
sida står för framtagande av kursmaterial och/eller annan infrastruktur, som
regionföreningarna sedan kan använda i sin kursverksamhet.
Bengt Kjöllerström har gjort en stor insats för att utveckla verksamheten inom
distansutbildning. Olyckligtvis har samarbetet fungerat dåligt, och något material som
regionföreningarna har kunnat använda har inte kommit fram.
Det material som faktiskt kommit fram har, trots ansträngningar både från Bengt och från
DIS, inte haft en acceptabel kvalitet.
Bengt sitter sedan tidigare med i Disgens produktråd. En väg framåt kan vara att Bengt tills
vidare sänker ambitionsnivån och istället för att ta fram material för en hel distanskurs,
börjar med att i nära samarbete med produktrådet utarbeta kortare (10-15 minuter) filmer
för webben på temat "Kom i gång med Disgen". Det blir då fråga om support snarare än
utbildning, men support är nog så viktigt, och det borde vara enklare att få igång samarbetet
med ett mindre ambitiöst satt mål.
Styrelsen beklagar uppriktigt att Bengt inte mår bra, men det beror verkligen inte på någon
typ av mobbning.

Styrelsen föreslår att årsmötet avslår motionen.
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