Protokoll: ICSW Sveriges styrelse den12 mars 2013

Datum:
2013-03-12
Tid:
17.30–20.00
Plats: Akademikerförbundet SSR
Sekreterare:
Kersti Hjelm
Deltagare:
Eva Holmberg Herrström, Kersti Hjelm, Gunnel Winberg, Elis Envall till kl. 18.00,
Thomas Goldberg och Georg Lagerberg
Ursäkter:
Bert Åberg, Margareta Johansson Winberg och Ann-Charlotte Gudmundsson

Agenda
§ 1 Öppnande
Ordföranden öppnade mötet.
§ 2 Dagordning
Dagordningen godkändes
§ 3 Föregående protokoll
Protokollet från den 17 januari 2013 lades till handlingarna.
§ 4 Allmän information
Sverige och Norden:
Konferensrapport från Malmöseminariet ej klar p.g.a. tidsbrist.
Den 20/3 ska Eva och Njål-Petter Svensson från ICSW Norge träffa ICSW Danmarks
nya styrelse, bl. a skall General Assembly under ENSACT konferensen i Istanbul
förberedas.

Europa:
Fokus på ENSACT konferensen i april i Istanbul. Eva varit på sista styrelsemötet
inför konferensen.
420 personer hittills anmälda. Den 18/4 ordnar ICSW Europa ett medlems symposium
på ämnet Migration.
Europa NEWS-LETTER ska inte längre komma ut i sin nuvarande form.
Thea Meinema blir ny ordförande för ENSACT.
Världen
Den nya ordföranden har tillträtt och jobbar mer transparent och försöker söka pengar
bl.a. från FN
Nästa världskonferens blir i Melbourne 2014.

§ 5 Ekonomin
Idag har ICSW Sverige ca 25 000 kr i kassan.
Pengarna från Stockholmskonferensen ska ha betalats ut idag 12/3 till vårt konto, Ulf
bevakar det. Ulf informerar om att de flesta medlemmar betalt.

§ 6 Hemsidan

Gunnel informerar att det är alldeles för låg aktivitet och besök på hemsidan. Vi har
ingen lösning på detta.

§ 7 Programgruppen
Programgruppen bestående av Margareta Johansson Winberg, Elis Envall och Eva har haft
sitt första möte. Man har diskuterat två nya delteman på huvudtemat fattigdom som
intressanta för ICSW att arbeta med, fattigdomen bland personer med psykisk ohälsa som
lever på sjukpeng samt invandrare med försörjningsstöd. Gruppen arbetar vidare och lägger
fram ett förslag under året.

§ 8 Walter Lorenz seminariet 10/10 2013 se
Birgitta Ärlund, Gunnel Hedman Wallin, Titti Fränkel och Eva arbetar med att planera en
endagskonferens den 10 oktober med professor Anders Ivarsson Westerberg (?) och professor
Walter Lorenz. Vi kommer att få 35 000, från CSA för att täcka kostnaderna för Walter

Lorenz. Ersta-Sköndal sponsrar med lokaler. Ca 300 personer kommer att inbjudas och får
betala inträde oklart ännu hur mycket. Nästa möte blir 8/5 -13
§9 Planering av årsmötet den 21/5-13
Kl 17.00 på Socialstyrelsen. Ann-Charlotte kommer att skicka ut handlingar 4 veckor innan.
Eva tar kontakt med Sam Larsson och hör om han kan redogöra för utfallet av utvärderingen
av världskonferensen.
§ 10 Nästa möte
I samband med Årsmötet. Nya styrelsen ska konstituera sig.
§ 11 Övriga frågor
Diskussion om det är lämpligt att myndigheter sitter i styrelsen.
§ 12 Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Signaturer:

Kersti Hjelm

Eva Holmberg Herrström

sekreterare

Ordförande

