Protokoll: Styrelsemöte ICSW Sverige den 28 augusti 2015
Datum:
2015-08-28

Tid:
15:00-17:30

Plats:
Akademikerförbundet
SSR

Sekreterare:
Ann-Charlotte
Gudmundsson

Deltagare:
Ursäkter: Karin
Eva Holmberg Herrström, Thomas Goldberg,
Aluko, Lars Liljedahl
Ann-Charlotte Gudmundsson, Leif Öberg,
Birgitta Ärlund, Rutger Zachau, Axel Ågren och
Nader Ahmani

Agenda

Information, diskussion, beslut

§ 1 Öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

§ 2 Dagordning

Dagordningen godkändes. En punkt 5d lades till
om en nordisk konferens om sociala olikheter i
Norden.

§ 3 Föregående
protokoll

Föregående styrelseprotokoll tas upp vid nästa
möte.

Åtgärder

Årsmötesprotokollet var utskickat och
godkändes.
§ 4 Information
och planering

Sverige

a) Ekonomin
Birgitta berättade att vi har drygt 76. 776 kr i
kassan.

Birgitta

b) Medlemmar
Vi har 23 organisationer och fem enskilda
medlemmar. Nyrekrytering och
informationsmaterial diskuterades.
c) Hemsidan
Eva kontaktar Joy för att försöka lösa problemet
med behörigheter. Eva uppmanade alla att lägga
in mer material på hemsidan.
d) Axel informerade om konferensen i Uppsala
den 27-29 april 2016 som skall handla om
”Evidens-informed Practice”. Den heter
”Knowledge as an Empowerment Tool in Social
Services”

Eva

Axel

e) Under hösten planeras inget enbart svenskt
seminarium. Alla resurser tas I anspråk av det
nordiska samarbetet. En ny konferens
diskuterades. Fortsättning följer på styrelsemötet
i oktober.
f) Höstens möten planeras till den 9 oktober, kl
14.00 och den 4 december, kl 14.00.
§ 5 Norden

a) Eva har kallat de övriga ICSW- och IFSWorganisationerna i det nordiska samarbetet om
upphandling av offentliga tjänster till ett
planeringsmöte den 18 september.

Eva

b) De nordiska ICSW- och IFSWorganisationerna har haft möte för att diskutera
Eva
behovet av en ev gemensam databas för praktiskt
socialt arbete. Mötet kom fram till att ett sådant
behov finns och att man skall gå vidare i
samarbetet med att utforma en sådan. Nästa möte
bestämdes till den 25 september. Under tiden
Eva
fram till dess ska en mindre arbetsgrupp arbeta
vidare med frågan. I denna grupp representeras
Sverige av Titti Fränkel, IFSW.
c). Vid expertseminariet i Oslo den 16-17
oktober representeras Sverige av regeringens
samordnare för barn- och ungdomsfrågor Cecilia
Greve och Eva.
d) Nordisk konferens om sociala olikheter i
Norden arrangeras av Nordiska Ministerrådet
30/11-1/12 i Köpenhamn. Deltagande
diskuterades. Anmälan senast den 21 september.
§ 6 Europa

a) General Assembly har hållits i Helsingfors
Eva och Thomas
den 9 och 10 juni. Eva och Thomas deltog.
b) Vid expertseminariet om migration i Madrid Eva och Thomas
den 23-24 april deltog 10 europeiska länder.
Det visade sig att i stora drag erbjuds
migranterna liknande förmåner i alla
länderna. De länder som tar emot flest
migranter är Tyskland och Sverige.
c) Seminarium i Tiblisi den 30 oktober om
Social Protection Floor.
d) Nästa år hålls General Assembly den 26-27
maj i Prag. På det mötet skall ny styrelse
väljas.

e) Europarådets organisation för NGOs
(INGO) har beslutat att besöka de olika
medlemsländerna. I år skall Bulgarien,
Rumänien och Moldavien besökas.
§ 7 Världen

a) Världskonferensen 2016 går av stapeln i
Seoul i slutet av juni. Ytterligare nästa
världskonferens hålls i Dublin 2018.
b) Det blir en gemensam workshop för Europa
om migration på konferensen i Seoul.
c) Nyval av den globala styrelsen sker i Seoul.

§ 8 Övriga
frågor

Axel berättade om ett FORSA-symposium i
mars och ett Nordiskt FORSA-symposium i
Köpenhamn under hösten 2016

§ 9 Avslutning

Ordföranden avslutade mötet som följdes av
gemensam middag.

Ann-Charlotte
Gudmundsson
Sekreterare

Eva Holmberg
Herrström
Ordförande

