Stjórnarfundur Leiknar 24. mars 2022
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1. Staða verkefna - skýrsla frá formanni
a. Staðan á Erasmums styrkjunum: búið er að senda nýja auglýsingu, en ekki hafa borist
nein svör. Frestur er til 31. Mars og verður staðan tekin þá. Formaður mun vera í
sambandi við Margréti Reynis varðandi stöðuna.
b. Samtal við ráðherra. Búið er að biðja um fund með Félags- og atvinnumálaráðherra
að ræða framhaldsfræðsluna. Ekki hefur borist svar en búist er við svari á næstu
dögum.
c. Búið er að senda fyrirspurn til Félags- og atvinnumálaráðuneytisins varðandi
þátttöku Íslands á CONFITEA ráðstefnunni og hvort Ísland hafi eða ætli að senda inn
stöðuskýrslu í GRALE skýrsluna. Ekki hefur borist svar við fyrirspurninni. Formaður
ætlar að fylgja erindunum eftir.
2. Ályktun Leiknar varðandi innrás Rússa í Úkraínu
Fundurinn samþykkti eftirfarandi ályktun til að senda á EAEA til að birta á vettvangi EAEA
„Leikn, an organization of stakeholders in adult education in Iceland,
deplores Russia's ongoing war against Ukraine. Leikn challenges Russia to
withdraw its troops from Ukraine immediately. At the same time, Leikn
regrets the Russian government's efforts to abolish freedom of the media
and opinion in Russia. With its efforts to keep the Russian nation
disinformed, the Russian government works against a healthy and just
alliance of people and nations. Countries worldwide, particularly great
nations like Russia, must constantly pursue international humanitarian and
human rights. Attacking civilians and civilian targets is criminal.
We stand with the people of Ukraine and we strongly support the Icelandic
nation's willingness - as well as the Icelandic government's decision - to
receive Ukrainian refugees.
We urge the EU and all nations worldwide to reject Russia's hostilities,
violence, and aggression towards Ukraine. Furthermore, Leikn urges the
world community to respond to such atrocities much quicker and more
decisive in the future regardless of the countries involved.“
Formanni var falið að senda ályktuna á EAEA til birtingar.
3. Skoðana könnun EAEA
Formanni falið að svara könnuninni fyrir hönd Leiknar

4. Evrópska Starfsmenntavikan
Boð barst til Leiknar að taka þátt í evrópsku starfsmenntavikunni 16. 20 maí.
Leikn mun ekki hafa neinn viðburð að þessu sinni
5. Ályktun EAEA til ESB vegna Uppskilling Pathways
EAEA sendi drög að ályktun til ESB varðandi framvindu og stöðu hæfniuppbyggingar í
gegnum Uppskilling Pathways þar sem hvatt er til að gefa verkefninu meir gaum en gert
er og að beina kröftunum þangar sem þeirra er helst þörf.
Formanni var falið að taka saman punkta úr skjalinu og yfirfæra á íslenskar aðstæður
með það að marki að afhenda ráðherra þegar af fundi verður.
6. Ársfundur EAEA
Umræðu frestað
7. Leikn og fjölgun félaga í Leikn
Málið lítilega rætt en ljóst að þetta verkefni þarf að verða forgangsmál hjá Leikn.
8. Aðalfundur Leiknar
Formanni falið að koma með tillögur að dagsetningum fyrir aðalfund. Verður rætt í
gegnum tölvupóst.

Fundi slitið kl. 12:40. Næsti fundur verður haldinn 28. eða 29 apríl.

Helgi Þ. Svavarsson, ritari.

