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Svenska nationalkommittén av ICSW
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsåret 2010

Styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter:
Eva Holmberg-Herrström, INSWED, ordförande
Thomas Goldberg, Akademikerförbundet SSR, vice ordförande
Ulf Ericsson, enskild medlem, kassör
Ann- Charlotte Gudmundsson, enskild medlem, sekreterare
Gunnel Hedman-Wallin, CIF-Sweden, ledamot
Annika Remaeus, Socialstyrelsen, ledamot
Bert Åberg, Frälsningsarmén, ledamot
Margareta Johansson-Winberg, Vårljus, ledamot
Elis Envall, Socialstyrelsen, suppleant
Kersti Hjelm, Föreningen Sveriges Socialchefer, suppleant
Styrelsens arbete
Styrelsen har genomfört 6 styrelsesammanträden. Årsmötet hölls på Akademikerförbundet
SSR.
Styrelsen har arbetat mycket med förberedelsearbetet inför Världskonferensen ”Social Work
and Social Development: Action and Impact”, som skall äga rum i Stockholm 2012. Den
arrangeras tillsammans med IASSW och IFSW. Styrelsen är representerad i konferensens
organisationskommitté av Eva Holmberg-Herrström, ordförande, Ann-Charlotte
Gudmundson, sekreterare och Thomas Goldberg, ledamot.
I mars genomfördes ett medlemsmöte på Socialstyrelsen där det informerades om arbetet med
världskonferensen.
Nordiskt samarbete
Det nordiska samarbetet hade en gemensam poster på världskonferensen i Hong Kong och
redovisade resultaten av barnfattigdomsseminariet i november 2009. Vidare har Sverige,
Danmark och Norge har haft ett möte i Köpenhamn för att diskutera det fortsatta samarbetet
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kring barnfattigdomen. Man beslöt att samarbetet ska fortsätta runt frågor som rör ”drops out”
från skolan, ett problem som är stort i alla tre länderna.

Europa
Eva Holmberg-Herrström omvaldes som ordförande i ICSW European Region. Eva är också
medlem av ICSW advisory board. ICSW Europa är medlem i ENSACT, en sammanslutning
av aktörer inom den sociala sektorn i Europa. Denna organisation genomförde en Europeisk
konferens i Bryssel i april 2011. Eva Holmberg-Herrström deltog i styrgruppen för denna
konferens.
Deltagande i övriga ICSW aktiviteter
I början av juni genomfördes världskonferensen i Hong Kong. Denna gång stod för första
gången IASSW (Internationa Association of Schools of Social work), ICSW (International
Council of Socila Welfare) och IFSW (International Federation of Social Workers)
gemensamt för värdskapet. Från ICSW Svenska Nationalkommittén deltog Ulf Ericsson,
Ann-Charlotte Gudmundsson, Gunnel Hedman-Wallin, Elis Envall, Thomas Goldberg, Bert
Åbeg och Eva Holmberg-Herrström.
ICSWs advisory board hade sin årliga sammankomst i samband med världskonferensen i
Hong Kong.

Övrigt
Socialstyrelsen har, som tidigare år, generöst stött den nationella kommittén genom att
utbetala ett bidrag som täcker medlemsavgiften till ICSW:s världsorganisation.
I övrigt har den nationella kommittén små resurser och inga egna kansliresurser. Under detta
år har föreningen fått administrativt stöd från INSWED, Stockholms Universitet.
Slutord
Under det kommande verksamhetsåret kommet det huvudsakliga arbetet att bestå av att
förbereda världskonferensen 2012.
För styrelsen
Eva Holmberg-Herrström
Ordförande
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