
 
 

Bra	  att	  veta	  om	  nätverket	  
	  
	  
Våra	  mötesdagar	  
Nätverket	  har	  3	  möten	  per	  år	  som	  förläggs	  alternerande	  i	  Stockholm,	  Göteborg	  och	  Lund.	  	  
Mötesdatum	  bestäms	  gemensamt	  vid	  tidigare	  möte	  och	  läggs	  ut	  på	  hemsidan.	  
Inbjudan	  skickas	  ut	  ca.	  två	  veckor	  före	  mötet.	  Du	  anmäler	  dig	  så	  snart	  som	  möjligt,	  men	  helst	  
senast	  5	  dagar	  innan	  mötesdagen,	  till	  anne-‐li@allergikompetens.se	  om	  inte	  annat	  anges	  i	  
inbjudan.	  	  
Du	  får	  gärna	  ta	  med	  en	  extra	  person	  till	  ordinarie	  möten,	  någon	  som	  är	  engagerad	  i	  vår	  typ	  av	  
frågor,	  ibland	  kan	  man	  inte	  själv	  och	  då	  kan	  det	  vara	  bra	  med	  en	  ersättare	  som	  är	  insatt.	  	  Men	  
tanken	  är	  att	  det	  ska	  vara	  en	  kontaktperson	  per	  företag,	  man	  känner	  varandra	  och	  vi	  får	  
kontinuitet	  i	  nätverket.	  	  
	  
Då	  och	  då	  arrangerar	  vi	  även	  större	  möten	  som	  är	  öppna	  för	  alla	  intresserade.	  Dessa	  ingår	  i	  
medlemskapet	  men	  vi	  tar	  ut	  en	  självkostnadsavgift	  för	  extra	  personer.	  
	  
Nätverkets	  hemsida	  
Nätverkets	  hemsida	  når	  du	  via	  vänsterkolumnen	  på	  www.allergikompetens.se.	  Där	  kan	  du	  som	  
medlem	  hitta	  material	  från	  våra	  möten,	  såsom	  	  protokoll,	  åhörarkopior	  etc.,	  ”Bra	  att	  veta	  om	  
nätverket”.	  På	  hemsidan	  hittar	  du	  också	  medlemslista	  med	  epost-‐adresser.	  Vi	  försöker	  vara	  
restriktiva,	  till	  att	  använda	  nätverket	  för	  ”reklam”.	  Men	  förmedlar	  gärna	  nyheter	  som	  kan	  vara	  av	  
intresse	  för	  er	  medlemmar	  och	  du	  får	  gärna	  skicka	  ut	  sådant	  som	  ser	  aktuellt	  och	  spännande	  ut.	  
Men	  vi	  ser	  helst	  att	  det	  skickas	  till	  oss	  först	  och	  att	  vi	  sedan	  distribuerar	  det	  vidare,	  vi	  vill	  gärna	  ha	  
litet	  koll	  på	  mail-‐flödet,	  så	  att	  det	  inte	  blir	  för	  stort.	  
	  
Användarnamn	  och	  Lösenord	  för	  inloggningsbara	  delen	  av	  hemsidan	  får	  du	  via	  e-‐post	  från	  Anne-‐Li	  
(uppdateras	  emellanåt).	  	  	  
	  
Policy	  angående	  spridning	  av	  information	  från	  nätverket	  
I	  nätverket	  har	  vi	  högt	  i	  tak	  och	  stort	  förtroende	  för	  varandra.	  Detta	  är	  nödvändigt	  för	  att	  få	  en	  så	  
öppen	  diskussion	  som	  möjligt	  om	  de	  egentliga	  problem	  företagen	  möter	  i	  vardagen.	  	  
För	  att	  behålla	  detta	  förtroende	  är	  det	  viktigt	  att	  förtrolig	  information	  medlemmarna	  får	  via	  
nätverket	  behandlas	  med	  ”omsorg”	  och	  då	  endast	  inom	  den	  interna	  verksamheten.	  Detta	  gäller	  
även	  i	  viss	  utsträckning	  sådan	  information	  som	  medlemmar	  får	  via	  inbjudna	  föredragshållare.	  
	  
Det	  är	  givetvis	  meningen	  att	  informationen	  skall	  kunna	  spridas	  internt	  inom	  företagen,	  bedriver	  du	  
däremot	  sådan	  verksamhet	  vars	  slutmål	  är	  att	  utforma	  externa	  utbildningar	  och	  
kompetensutvecklingsaktiviteter	  kan	  inte	  nätverket	  ta	  ansvar	  för	  kvalitetssäkring	  av	  innehåll	  och	  
material.	  	  
Att	  delta	  i	  nätverksmöten	  några	  gånger	  per	  år	  ser	  vi	  som	  otillräckligt	  för	  att	  få	  den	  bakomliggande	  
kunskap	  och	  den	  uppdatering	  som	  krävs	  för	  att	  bedriva	  utbildningsverksamhet	  inom	  området.	  	  
Vi	  föreslår	  i	  förekommande	  fall	  att	  ni	  kontaktar	  oss	  för	  en	  diskussion	  om	  tex.	  en	  återkommande	  
train	  the	  trainer	  -‐	  workshop	  som	  kan	  bli	  en	  del	  av	  en	  plattform	  för	  en	  sådan	  
utbildningsverksamhet.	  
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