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Inledning
Ordföranden Eva Holmberg Herrström hälsade välkommen till medlemsmötet, som hölls på
Socialstyrelsen.
Hemsidan
ICSW Sveriges nya hemsida presenterades. Den är även länkad till ICSW:s globala hemsida.
Tanken är att allt som produceras inom ICSW skall läggas in på hemsidan, även brev till
medlemmarna.
Alla medlemmar som inte inkommit med loggor uppmanades göra detta. Flera personer har
hört av sig med positiva kommentarer.
Mötet tackade Bert, Gunnel och Elis för arbetet med hemsidan med en applåd.

Världskonferensen i Stockholm
Planeringen inför konferensen fortskrider. Alla kommittéer jobbar. Glädjande är att
regeringen har bidragit med en stor summa, utöver det bidrag som tidigare erhållits från Sida.
CSA har bidragit med ytterligare medel och blir guldsponsor. Även Stockholms universitet
och Gävle högskola har sponsrat konferensen. Flera ICSW-organisationer i Europa försöker
få sina medlemsorganisationer att sponsra deltagare, som annars inte skulle kunna komma till
konferensen. Fler stipendier behövs till personer som får godkända abstracts men som inte har
råd att resa.
Av 11 inbjudna talare till plenarföreläsningarna har 6 tackat ja.
Det finns ett stort intresse för konferensen. 20 000 besök har registrerats på hemsidan från
över 100 länder. För att öka uppmärksamheten diskuterades en nyhetssida på konferensens
hemsida. Till exempel planerar Kina att hålla ett förseminarium.
210 abstracts har hittills inkommit. Nu pågår försäljning av utställningsplatser.
Studiegruppskommittén efterlyste fler organisationer, som kan ta emot studiebesök. Svensk
kuratorsförening anmälde en sådan intention.
Det kommer att behövas volontärer för att packa väskorna, visa vägen under konferensen,
vara rumsvärdar, åka med bussarna på studiebesök, ta emot och informera på Arlanda och
Centralstationen. Endast svenska volontärer planeras.
Information läggs på hemsidan.

