Styrelsemöte den 14 juni 2011 ICSW
Närvarande: Annika Remaeus, Elis Envall, Thomas Goldberg, Eva HerrströmHolmberg, Ulf Ericsson, Thomas Goldberg
Bert Åberg

§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Annika valdes till dagens sekreterare tillsammans med Elis
§ 3 Dagordningen godkänns
§ 4 Föregåendeprotokoll godkänns
§ 5 Allmän information
Norden: Det finns intresse av att genomföra en uppföljande Nordisk barnfattigdoms
konferens. Normännens driver denna fråga. Det är viktigt att våra Nordiska länder
marknadsför 2012 eftersom de kommer att vara en viktig målgrupp.
Europa: EFS rådet fördelar medel ur Socialfonden. På deras hemsida kan man se
vilka villkor som finns för att söka medel. Ungdomar drops out från skolan skulle
kunna vara en målgrupp för en ansökan. Annika ska på en konferens i Bryssel som
handlar om Socialfonden och återkommer med information. Eva har haft ICSW
General essemmbly i Bryssel. 11 länder deltog – man enades om att fokusera nästa år
på Värdigt åldrande.
Världen: Eva redogör för globala styrelse mötet i Marocko slutet på maj 26-30
§ 6 Mycket att göra med 2012.
Ekonomi utstående fordringar 22 har betalt men inte SSR och SoS. Mera pengar i
kassan i år. Lite utlägg att kräva tillbaka från Europa.
Beslut att titta på ekonomi för att se om ICSW SE ska stå för en stipendiat för. 2012.
Tas upp i höst igen. Diskuteras vidare i höst.
Eva rapporterar om pågående arbete med en anställd mm. Inbjudningar till
huvudtalare har gått iväg. En talare har tackat ja.
Parallell studentkonferens ska arrangeras. Ekonomin flyter men något bättre.
Kontakt med PS Communications Bert och Eva. Lite flummigt men de kan ordna
frukostseminarium för möjliga företag som sponsorer och presentera konf. Bert gör
och skickar ut ett utkast till inbjudan. Innan det går ut till företag i deras nätverk. Men
sen vill de ha betalt för halv taxa.
Kommunikationsgruppen har inte samlats än. Elis tipsar om Kunskapskanalen för att
filma konferensen.
Idéer om för konferenser på nätet.
Studiebesöks kommittén har haft ett möte. Ordföranden är positiv. Vi har en handfull
hittills och behöver 50 platser per dag. Elis marknadsför bland annat

frivilligorganisationer som får statsbidrag via SoS på sociala - och
handikappområdena.
§ 6 Vi möts imorgon för arbete. Medlemsadresserna fungerar inte!
§ 7 Arbetet med Svenska ICSW:s hemsida diskuteras.
Diskuteras även att vi behöver uppdatera mejladresserna till våra medlemmar.
Beslutas att vi ska begära in aktuella uppgifter när vi skickar ut årsfakturan.
§ 7 Beslutas att planeringen för styrelsens arbete under hösten ska göras vid nästa
möte.
§ 8 Beslutas att tidpunkten för nästa styrelsemöte blir onsdag 14 september kl. 17.30
på vår ordförandes kontor.
§ 9 Inga övriga frågor
§ 10 Mötet avslutas och ordföranden tackar styrelsen .

