
 

 

  Protokoll: Styrelsemöte ICSW Sverige den 27 februari 2015 

 

Datum: 

2015-02-27 

Tid: 

16:00-18:00  

Plats:  

Attendo 

Sekreterare: 

Ann-Charlotte 

Gudmundsson 

Deltagare:  

Eva Holmberg Herrström, Thomas Goldberg, 

Ann-Charlotte Gudmundsson, Lars Liljedahl, 

Leif Öberg och Birgitta Ärlund 

Ursäkter: Karin 

Aluko, Nader Ahmani, 

Rutger Zachau, Axel 

Ågren 

Agenda Information, diskussion, beslut Åtgärder 

§ 1 Öppnande  Ordföranden öppnade mötet.   

§ 2 Dagordning Dagordningen godkändes.   

§ 3 Föregående 

protokoll  

Föregående protokoll godkändes.  

§ 4 Information 

och planering 

 Sverige 

a) Ekonomin  

Birgitta informerade om den ekonomiska 

situationen.  Eva meddelade att det råder 

osäkerhet om huruvida Socialstyrelsen även i år 

kommer att betala årsavgiften om 4500 Euro. 

Diskussion följde. Nästa gång tas fortsatt 

medlemsrekrytering upp. Var och en tar fram 

förslag på två organisationer att kontakta. 

 

b) Hemsidan  

Det finns problem med att föra över 

inloggningsuppgifterna på Joy. Arbete pågår. 

 

c) Årsmötet 

Årsmötet är planerat till den 20 maj kl 16.00. 

Lars fick i uppdrag att kontakta Cecilia Greveför 

att hålla föredrag på årsmötet. Thomas utreder 

om mötet kan hållas på SSR. 

 

d) EAPN 

Fortfarande saknas någon som kan representera 

ICSW i EAPNs styrelse. 

 

 

Alla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars och Thomas 

 

 

 

 

 



 

 

§ 5 Norden  Eva rapporterade från det nordiska ICSW-mötet 

i Köpenhamn den 6e februari. Gemensamma 

planerade aktiviteter: 

 

- ICSW Norge skall bygga upp en nordisk 

databas om socialt arbete. Lars forskar i vad som 

finns i Sverige. Eva är kontaktperson. 

 

- ICSW Norge skall hålla ett expertseminarium 

om den sociala barnavården i Norden i 

september eller oktober. Vi skall sända en expert 

samt två övriga deltagare. 

 

- ICSW Sverige skall ordna ett nordiskt ICSW- 

möte våren 2016. 

 

- Det nordiska samarbetsprojektet, som handlar  

om upphandling av offentliga tjänster, planeras 

starta senare i vår. ICSW Sverige har till uppgift 

att samla alla ICSW och IFSW-organisationerna 

till ett planeringsmöte. Styrelsemötet den 10 

april på SSR används som arbetsmöte för att 

förbereda den kallelsen.  

 

- Eva planerar delta i ett möte i Norge om 

upphandling av den sociala barnavården. 

 

 

 

 

Lars 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen 

 

 

Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

Eva 

§ 6 Europa   - I expertseminariet i Madrid den 23-24 april om 

migration deltar Eva och Thomas Bjarke, 

projektet Cross-roads inom Stadsmissionen. Leif 

talar med Thomas Bjarke om hans förväntade 

insats på expertseminariet. Beslöts att även 

Thomas deltar i expertseminariet. 

 

 - Eva har diskuterat det framtida samarbetet 

med ICSW Spanien. Social Protection Floor 

skall utgöra grund. Diskussion följde om vad 

som redan är studerat när det gäller de sociala 

välfärdssystemen i Europa och som kan följas 

upp. Nytt möte med Spanien hålls i anslutning 

till expertseminariet. 

 

 - Det blir ingen ICSW-konferens i Finland 2015 

utan endast ett expertseminarium.  

Eva och Leif 



 

 

§ 7 Världen   - Eva har deltagit i ett internationellt 

styrgruppsmöte för konferensen i Seoul, 

Sydkorea 2016. Mötet hölls i Vancouver, 

Canada, i samband med trepartsmötet mellan de 

tre presidenterna för IASSW, ICSW och IFSW. 

Eva har föreslagit att frågan om ”Faith” och om 

HBTQ tas upp i Seoul, som en uppföljning av 

konferensen i Stockholm. 

 

 - Konferensen 2018 kommer troligtvis att hållas 

i Dublin. 

 

 - De tre organisationerna på världsnivå är 

delägare i en tidskrift, ”International Social 

Work”. Eva kommer att delta i ett 

redaktionsmöte i London i maj.  

 

- ICSW:s globala hemsida är under 

rekonstruktion. 

 

 

§ 8 Avslutning Ordföranden avslutade mötet.   

  

 

 

 

 

Ann-Charlotte                       Eva Holmberg  

Gudmundsson                       Herrström 

Sekreterare                         Ordförande 

 

 

 


