Kära UniLinkare!
Hoppas att ni har haft en skön påskledighet och hållit er friska. Våren
är ju äntligen på gång och vi som har hållit ut och hållit avstånd hela
vintern kan nu se fram emot ljummare dagar och ljusare kvällar, som
gör det enklare att träffas och lite lättare att andas – på alla sätt.
Vi kommer dock förstås fortsätta att ses digitalt under våren! Med det
här nyhetsbrevet kommer kallelsen till Årsstämman 28 april, samt
påminnelser om K3-projektens slutkonferens och HSS-konferensen.
För mig personligen känns det extra angeläget att få se så många av er
som möjligt, eftersom detta är det sista nyhetsbrev jag skriver som
ordförande för UniLink. Efter 9 år i styrelsen är det dags att ta adjö och
lämna plats för nya och nygamla förmågor. TACK alla som har gjort
åren med UniLink så roliga, stimulerande och lärorika. Ni fantastiska samverkanskollegor över hela
landet har lärt mig allt jag kan! Jag behåller förstås gärna kontakten med så många som möjligt och
så får vi se var jag dyker upp framöver.
Ta hand om er så länge och på återseende!
/Petra Norling, avgående ordförande

***********************
Nyheter:
 Missa inte UniLinks Årsstämma 28 april! Kallelse och Zoomlänk i kalendariet.
 Materialet från uppdragsutbildningsnätverkets och LUPP-projektets gemensamma träff 1819 mars finns nu tillgängligt. Tack till arrangörerna och alla som deltog!
 HSS-konferensen 2021 äger rum 6 maj på temat ”Samverkan över gränser”. UniLink håller
tillsammans med Vetenskap & Allmänhet i en session som spinner vidare på temat ”Public
Engagement” från vår gemensamma konferens i november. Välkomna att delta!
 Resultat från K3-projekten och deras framtida implementering diskuteras av företrädare för
projekten och sektorn vid slutkonferensen 15-16 april. Program och anmälan här.
 Den 20 maj arrangerar UniLink och Vetenskap & Allmänhet en workshop online:
Medborgarforskning och samverkan som arbetsmetod – fördelar i Horisont Europa. Mer
information och anmälan i kalendariet.
 Som en service till medlemmarna har styrelsen under vårvintern läst och kommenterat
Forsknings- och Innovationspropositionen 2020 ur ett samverkansperspektiv. Vi kommer
även att bidra med en kommentar till utredningen Innovation som drivkraft - från forskning
till nytta (SOU 2020:59). Båda dessa texter publiceras på www.unilink.se när de är klara.

Varma vårhälsningar från styrelsen!

