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Dagsorden Referat 

1. Velkomst og nyt fra IKA ITC bød velkommen og orienterede om arrangementerne som  IKA har arran-
geret i den kommende tid. Der blev opfordret til deltagelse samt udbredelse i 
de forskellige indkøbs fællesskaber. Der henvises i øvrigt til IKA`s hjemmeside 
for aktiviteter. 

2. Brugen af sekretariatet 
i IKA 

Charlotte Sander orienterede om mulighederne for anvendelse af sekretaria-
tet herunder bistand til skrivning, lån af lokaler, arrangerer møder/kurser el-
ler anden koordination på tværs af undervisningsinstitutionerne.   

3. Præsentation af "land-
kortet" 

Charlotte Sander fremviste tankerne omkring digital  landkort  hvilket gerne 
skulle fremvise de enkelte uddannelsessteder med adresse og telefon num-
mer. Dette ville være et klart fremstød og give et hurtigt overblik. 

4. Uddannelse Uddannelse inden for indkøb blev drøftet. Det aftaltes at der forsøges afholdt 
et kursus kun for undervisnings institutioner hvor disse blev opdelt, et for 
indkøbere der sidder med det rent praktisk i hverdagen, og et for dem der 
sidder og foretager udbud/aftaler. Kurserne skulle således deles i to.  
 
ITC tager det med til SKI samt COK. Herefter bliver de detaljerede planer drøf-
tet mellem Max Laigaard samt  Karina With Petersen 
 
Uddannelses oplæget fra SKI blev endvidere drøftet og blev fundet anvende-
ligt. Der var dog den opfattelse at det var "højt ravene" og at der manglede 
noget for den "almindelige" indkøber 

5. Eventuelt Nyt møde aftales i det nye år.  
 
Det blev drøftet om alle indkøbsfællesskaber inden for UVM skulle kunne få 
sit link på IKA`s hjemmeside på trods af man ikke er medlem af IKA. Flertallet 
fandt det uhensigtsmæssigt hvilket vil blive taget videre til IKA`s bestyrelse. 
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