Protokoll: Styrelsemöte ICSW Sverige den 10 april 2015
Datum:
2015-04-10

Tid:
16:00-18:00

Plats:
Akademikerförbundet
SSR

Sekreterare:
Ann-Charlotte
Gudmundsson

Deltagare:
Eva Holmberg Herrström, Thomas Goldberg,
Ann-Charlotte Gudmundsson, Lars Liljedahl,
Leif Öberg, Birgitta Ärlund, Karin Aluko och
Nader Ahmani

Ursäkter: Rutger
Zachau, Axel Ågren

Agenda

Information, diskussion, beslut

Åtgärder

§ 1 Öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

§ 2 Dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående
protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§ 4 Information
och planering

a) Ekonomin
Eva meddelade att Socialstyrelsen även i år har
betalat årsavgiften om 4500 Euro.

Sverige
b) Medlemmar
Verdandi och CAN har gått ur som medlemmar.
Även EAPN har svårt att ta kostnaden.
Beslöts att på årsmötet ta upp frågan om tre
nivåer för medlemsavgifterna: 2000 kr är normal
avgift. 1000 kr för organisationer med mindre
stark ekonomi efter ansökan. 300 kr för enskilda
medlemmar. Beslutet om den lägre avgiften för
organisationer föreslås gälla från och med 2015.
c) Hemsidan
Joy besökte styrelsen. Fortfarande problem med
behörigheter. Joy kontaktar Bert Åberg. När
dokument, som PDF, sänds till Joy bör vi ange
under vilken rubrik det skall införas. Kriterier för
hemsidan diskuteras senare. Styrelselista sänds
till Joy. Styrelsen tackar Joy för att han arbetar
ideellt.

d) Årsmötet
Årsmötet är planerat till den 20 maj kl 16.00.
Leif undersöker om vi kan vara på
Frälsningsarmén.
Eva skriver årsberättelse och verksamhetsplan
och sänder den på remiss.
De nya stadgarna tas en gång till.

Leif
Eva

Cecilia Greve kunde inte komma. Nader
tillfrågar Per Gräll.
§ 5 Norden

- ICSW Norge skall bygga upp en nordisk
databas om socialt arbete. Eva deltar i ett möte
den 17 april i Danmark.

Eva

- ICSW Norge skall hålla ett expertseminarium
16-17 oktober om den sociala barnavården i
Norden. Cecilia Greve deltar som vår expert.
Eva har kallat de övriga ICSW- och IFSWorganisationerna i det nordiska samarbetet om
upphandling av offentliga tjänster till ett
planeringsmöte den 21 maj på SSR. Tre
perspektiv anläggs; klient och personal-,
huvudmanna- och rättsligt perspektiv.
På seminariet diskuteras frågeställningar,
arbetsgrupper, redovisning och finansiering.
§ 6 Europa

Eva

- I expertseminariet i Madrid den 23-24 april om Eva och Thomas
migration deltar Eva, Thomas och Thomas
Bjarke, projektet Cross-roads inom
Stadsmissionen.
-Eva och Thomas träffar ICSW Spanien den 22
april om det framtida samarbetet. Social
Protection Floor skall utgöra grund.
- General Assembly hålls i Helsingfors den 9
och 10 juni. Årsmötet beslutar om två
representanter.

§ 7 Världen

- Styrelsemöte planeras till senhösten. Ny
världsordförande skall väljas.

§ 8 Nästa möte

Konstituerande styrelsemöte efter årsmötet den
20 maj.

Eva och Thomas

§ 9 Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Ann-Charlotte
Gudmundsson
Sekreterare

Eva Holmberg
Herrström
Ordförande

