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Årsrapport för ICSW Sverige 2013 
 
Styrelsen 
Fram till årsmötet den 8 maj bestod styrelsen av: 
 
Eva Holmberg-Herrström, ordförande, Högskolan Gävle 
Thomas Goldberg, vice ordförande, Akademikerförbundet SSR 
Ann-Charlotte Gudmundson, sekreterare, enskild medlem  
Ulf Ericsson, kassör, enskild medlem 
Axel Ågren, ledamot, FORSA Riks 
Bert Åberg,ledamot, Frälsningsarmen 
Birgitta Ärlund, ledamot, Attendo IoF 
Karin Aluko, ledamot, Svensk Kuratorsförening 
Kersti Hjelm, ledamot, Föreningen Sveriges Socialchefer  
Margareta Johansson Winberg, ledamot, Vårljus 
 
På årsmötet skedde nyval av fyra ledamöter och restan av året har styrelsen 
haft följande sammansättning: 
Eva Holmberg-Herrström, ordförande, enskild medlem 
Thomas Goldberg, vice ordförande, Akademikerförbundet SSR 
Ann-Charlotte Gudmundsson, sekreterare, enskild medlem 
Birgitta Ärlund, kassör, Attendo IoF 
Nader Achmadi, ledamot, Högskolan Gävle 
Lars Liljedahl, ledamot, Föreningen Sveriges Socialchefer 
Leif Öberg, ledamot, Frälsningsarmen 
 
Suppleanter: 
Axel Ågren, FORSA Riks 
Rutger Zartau, Stadsmissionen 
Medlemmarna 
Under året har ICSW Sverige haft XX medlemmar varav X enskilda medlem-
mar. 



 

 

Kommunikationen med medlemmarna har skett via brev från ordföranden och 
hemsidan. Under året har ICSW bytt redaktör för hemsidan och det har med-
fört lite problem med uppdateringarna. Dessa problem är nu på väg att lösas 
och styrelsen hoppas på en ökad besöksfrekvens på sidan från medlem-
marna. 
 
Medlemmarna har varit medarrangörer vid aktiviter.  
ICSW Sverige inget krav på aktiv medverkan för medlemskap. Att man beta-
lar sin avgift signalerar ett aktivt stöd och intresse för organisationen och de 
aktiviteter som genomförs. 
 
Arbetet i Sverige 
Inklusive årsmötet har styrelsen haft 6 protokollförda sammanträden.  
 
Årsmötet antog ett förslag till nya stadgar första gången vid årsmötet den 8 
maj 2014. Sista och slutgiltiga röstningen om den nya stadgan kommer att 
ske vid årsmötet den 20 maj 2015. 
 
Under 2013 riktades ett krav mot ICSW på återbetalning av en del av de an-
slag till stipendier SI hade bidragit med till världskonferensen 2012. Vid första 
styrelsemötet 2014 beslöt styrelsen att betala tillbaka den begärda summan 

och kräva facket och skolorganisationen på deras delar. IFSWs Sverige orga-

nisation betalade omgående sin 1/3 del av utgiften medan den Nordiska skol-
organisationen betalade sin 1/3 först efter åtskilliga påtryckningar. 
 
I mars arrangerade Nordiskt Välfärdscentrum i Stockholm ett seminarium om 
barnfattigdomen i Norden. Från ICSW deltog Eva Holmberg-Herrström och 
Ann-Charlotte Gudmundsson. Seminariet var mycket väl besökt och intres-
sant med inlägg från både politiker, forskare och brukare. 
 
I april var det en bokrelease på socialhögskolan i Stockholm för de tre böck-
erna från Världskonferensen i Stockholm 2012, som var redigerade av pro-
fessor Sven Hessle. Böckerna presenterades av Ingri-Hanne Bränne 
Bennwik, universitetsadjunkt, Ersta Sköndal Högskola, Josefine Johansson, 
Akademikerförbundet SSR och Hasse Kjellgren, Frälsningsarmen. 
 
Den 29 augusti genomförde ICSW Sverige en endags konferens i Fräls-
ningsarmens lokaler i Stockholm. Temat var, ”När det offentliga blir privat och 
det privata blir offentligt”. Talare på konferensen var Jans Orback, general-
sekretare Olof Palmes Center, Sofia Rapp, brukare av välfärds tjänster och 
Alexander Panican, forskare, Lunds Universitet. I konferensen deltog ca 50 
personer. 
 
 



 

 

Nordiskt samarbete 
ICSW Norges ordförande Njål Petter Svensson fyllde sjutio år och firades 
med en uppvaktning den 7 Januari i Oslo. ICSW Sverige representerades av 
Eva Holmberg-Herrström och Thomas Goldberg. Den Svensk presenten var 
ett bidrag till UNICEFs arbete i forma av skolböcker. 
 
I mars deltog Eva Holmberg-Herrström i ett Välfärdsseminarium Köpenhamn, 
Danmark. Eva var den enda deltagaren utanför Danmark. 
 
I september hölls en dialogkonferens i Oslo i syfte att undersöka behovet av 
en Nordisk databas för praktiskt socialtarbete. Från Sverige deltog Eva Holm-
berg-Herrsröm. Resan betalades av det Norska ICSW. 
 
Europeiskt samarbete 
ICSW Frankrike ordnade ett expertseminarium i mars om SPF (Social Pro-
tection Floor). Lektor Lotti Rydberg Welander skulle vara Sveriges expert 
men blev tyvärr sjuk. Eva som också deltog i seminariet fick presentera situ-
ationen i Sverige. 
 
I början av juni hölls det Europeiska General Assembly i Bratislava, Slova-
kien. Sverige representerades av Thomas Goldberg och Bert Åberg.  
 
Globalt samarbete 
Eva sitter i det globala ICSWs Management Committee (MC). MC samman-
träder via Skype ca en gång varannan månad. Vidare är Eva medlem i den 
internationella styrgruppen för Världskonferensen som ska vara i Seoul, Syd-
korean, 2016. I början av januari hade styrgruppen ett möte i Seoul och träf-
fade den lokala organisationskommittén. 
 
Melbourne, Australien stod värd för Världskonferensen i början av juli 2014. 
Från ICSW Sverige deltog Thomas Goldberg, Bert Åberg, Leif Öberg och Eva 
Holmberg-Herrström. 
 
För Styrelsen 
Eva Holmberg-Herrström 
ordförande 


