Protokoll: ICSW:s styrelse den 29 november 2011
Datum:
2011-11-29

Tid:
17.30-20.00

Plats: Konferenssekretariatet

Sekreterare:
Ann-Charlotte
Gudmundsson

Deltagare: Eva Holmberg Herrström, Thomas
Goldberg, Kersti Hjelm, Ulf Ericsson, Annika
Remaeus, Margareta Johansson Winberg,
Gunnel Hedman, Bert Åberg och AnnCharlotte Gudmundsson
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Agenda

Information, diskussion, beslut

Åtgärder:

§ 1 Öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

§ 2 Dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående
protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§4
Allmän
information

Sverige
Konferensplaneringen fortlöper.
Norden:
Eva träffar i morgon den 30 november de
nordiska ICSW organisationerna för att
diskutera ett expertseminarium i Norge, som
följer upp det expertseminarium vi hade om
barnfattigdomen i Norden 2009. Vidare skall
ett ev Nordiskt ICSW satellitsymposium under
konferensen 2012 diskuteras.
Eva planerar ett projekt tillsammans med
ICSW Norge.
Kersti påpekade att de funktionshindrade bör
uppmärksammas i en framtida arbetsplan för
ICSW.
Europa:
Fyra förslag till expertseminarier i olika delar
av Europa har kommit in.
Nytt ordförandeval nästa år.
Världen:
Nytt ordförandeval nästa år.
Eva varit i Atlanta på en konferens för USA:s
socialhögskolor, där hon informerade om vår
konferens 2012.

§ 5 Hemsidan

Hemsidan är klar och blev presenterad på
medlemsmötet.
Rapport från ENSACT konferensen i Bryssel i
april bör läggas in. Eva ber Bodil Eriksson att
skriva ett referat..
Eva skriver kort från konferensen i Atlanta.

Eva

Beslöts att som tack för arbetet med hemsidan att
ICSW bjuder Karin Holmqvist på konferensen
2012, inkl mottagningen på stadshuset och
middagen.
§ 6 Medlemsadresserna

Medlemsadresserna skall följas upp vad avser
kontaktpersoner och logo på hemsidan.
Ett tack till Socialstyrelsen som även denna gång

Ann-Charlotte

stod som värd för medlemsmötet.
Anteckningar finns på hemsidan.
Två socialhögskolor är ev på väg in som
medlemmar.

§ 7 Konferensen
2012

- Ekonomin för konferensen ser just nu bra
ut. Regeringen har bidragit med 3,4
miljoner. Men viss oro finns över
deltagarantalet med hänsyn till den
ekonomiska krisen.
- 30 000 träffar hittills på hemsidan.
- 640 abstracts har inkommit. Tiden för att
komma in med abstracts förlängs till
den 2 januari 2012.
- Registreringen öppnas den 1 december.
- På Älvsjömässan byggs en ny scen i Ahallen.
- Vi har fått ytterligare en ny
kontaktperson på Congrex
- Volontärer rekryteras under våren.
- Kommittéerna arbetar för fullt.
Moderator för varje plenum diskuterades.

§ 8 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir den 17 januari kl 17.00
inklusive middag.

§ 9 Mötet
avslutas

Ordföranden avslutade mötet.
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