
 

 

  Protokoll: Styrelsemöte ICSW Sverige den 24 augusti 2017 
 
Datum: 
2017-08-24 

Tid: 
15.30- 16.35 

Plats:  
Freys Hotel 

Sekreterare: 
 
Maria Doré 

Deltagare:  
Leif Öberg, Lars Liljedahl, Eva Holmberg 
Herrström  

 

Ursäkter: Axel Ågren  

Nader Ahmadi 

Agenda Information, diskussion, beslut  

§ 1 Öppnande  Leif Öberg öppnar mötet.   

§ 2 Dagordning Dagordningen godkändes  

§ 3 Föregående 
protokoll  

Styrelseprotokollet var utskickat och godkänns 
efter justering av § 6 till  
Eva Holmberg Herrström rapporterar om 
Europarådets INGO där ICSW Europa har 
varit representerat av bl. a Thomas Goldberg.   
 

 

§ 4 Pågående 
arbete i 
styrelsen 

a) Arbetsgruppen för medlemsrekrytering har 
inget nytt att rapportera.  

b) Arbetsgruppen för ICSW i Sverige temaarbete 
2017 presenterar sitt förslag till möjliga 
fokusområden samt tankar kring ICSWs syfte. 
Ett högaktuellt och tänkbart relevant 
fokusområde är flykting och migrationsområdet. 
Området faller under Agenda 2030 delmål 10.7; 
att minska ojämlikheter inom och mellan länder.  
Ev. kan det finnas något att hämta ur protokollet 
från Europagruppens seminarium i Madrid.  
 
Eva lyfter vikten av att koppla det samman med 
de sociala utvecklingsmålen och gärna kvinnors 
speciella utsatthet eg. kvinnors rätt till 
utbildning, rätt till att etablera sig och jämlikhet 
mellan könen. 

Styrelsen beslutar att begränsa området som 
ISCW Sverige ska arbeta vidare med till 
särskilda utmaningar inom integrationsarbetet 
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och särskilt utsatta grupper. 
 

Målsättningen är att arrangera ett 
seminarium/konferens i april eller maj 2018. 
Utgångspunkten är att det ska vara 
självfinansierat och att det ska vara riktat till 
såväl den akademiska världen som yrkesutövare 
från fältet.  

c) Medlemslistan stäms av. Listan är inaktuell 
och det saknas kontaktpersoner för många av 
våra tidigare medlemmar. Ett flertal har inte 
betalat medlemsavgiften för året. Maria 
uppdaterar listan och återkopplar till Lars som 
skickar ut nya betalningspåminnelser. 
 
d) ICSWs hemsida har inte uppdaterats. Eva 
följer upp och skickar kontaktuppgifter till 
Maria. Årsmötesprotokollet saknar signatur och 
Maria följer upp och kontaktar Sanna Mohr så 
att hon kan lägga ut det.   
 

Styrelsen beslutar att ingen underskrift krävs för 
styrelseprotokollen.  
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§ 5 Rapporter 
avseende ICSW 
verksamhet 

a) Norden 
Eva kommer att sammankalla till ett 
endagarsmöte hemma hos sig i oktober i 
syfte att förbereda ett gemensamt symposium 
i Dublin kring barnfattigdom.  

b) Europa 
Styrelsen beslutar att tillfråga Axel om vi 
kan föreslå honom som ICSW Europas 
representant till Europarådets INGO. 
 
Styrelsen beslutar att Nader ska representera 
ICSW på GA i Berlin i oktober samt att 
kostnaden täcks av ICSW Sverige.  
Kostnaden beräknas till ca 3000 kr totalt. 
  
Ny president är Ronald Wiman från Finland. 
 

c) Världen 
Världsorganisationens intäkter har minskat 
då många medlemmar har bytt från a-
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medlemskap till b- eller c-medlemskap. 
Three-part-meeting kommer att hållas den 5 
september i Paris då det ska beslutas var 
konferensen 2020 ska ligga.  
Styrelsemöte hålls i Madrid i oktober. 
 

§ 6 Övriga 
frågor 

  

a) På kommande styrelsemöte behöver vi lyfta 
frågan kring att komplettera valberedningen 
samt revision. 
 
 

 

§ 7 Nästa 
styrelsemöte  

Nästa styrelsemöte hålls den 24 november kl. 
14:00 på Nybrogatan 79.   
 
 

 

§ 8 Avslutning Ordförande tackar de närvarande och avslutar 
mötet.  

 

 


