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Årsrapport för ICSW Sverige 2013 
 
Styrelsen 
Under året har styrelsen bestått av: 
 
Eva Holmberg-Herrström, ordförande, Högskolan Gävle 
Thomas Goldberg, vice ordförande, Akademikerförbundet SSR 
Ann-Charlotte Gudmundson, sekreterare, enskild medlem  
Ulf Ericsson, kassör, enskild medlem 
Axel Ågren, ledamot, FORSA Riks 
Bert Åberg,ledamot, Frälsningsarmen 
Birgitta Ärlund, ledamot, Attendo IoF 
Karin Aluko, ledamot, Svensk Kuratorsförening 
Kersti Hjelm, ledamot, Föreningen Sveriges Socialchefer  
Margareta Johansson Winberg, ledamot, Vårljus 
 
 
Medlemmarna 
Under året har ICSW Sverige haft 28 medlemmar varav 4 enskilda 
medlemmar. 
Den huvudsakliga kommunikationen med medlemmarna har skett via 
hemsidan. De tre sista månaderna har ICSW Sverige haft en webbredaktör 
som arbetat två timmar i månaden med att datera upp informationen på 
hemsidan. Trots alla försök att medvetandegöra medlemmarna om hemsidan 
och dess möjligheter är besöksfrekvensen fortsatt låg. 
Ordföranden skriver med ojämna mellanrum brev till medlemmarna.  
 
Medlemmarna har varit medarrangörer vid aktiviter.  



 

 

ICSW Sverige inget krav på aktiv medverkan för medlemskap. Att man 
betalar sin avgift signalerar ett aktivt stöd och intresse för organisationen och 
de aktiviteter som genomförs. 
 
Arbetet i Sverige 
Inklusive årsmötet har styrelsen haft sju protokollförda sammanträden.  
 
Stadgekommittén bestående av Margareta Johansson Winberg, Elis Envall 
och Eva Holmberg- Herrström har under året avslutat sitt arbete och ett 
förslag till ny stadga föreläggs årsmötet den 8 maj. 
 
Under våren planerade ICSW, Birgitta Ärlund och Eva Holmberg-Herrsröm, 
tillsammans med SSR, Titti Fränkel, en endags konferens som skulle 
genomföras i oktober under temat ”När det offentliga blir privat och det privata 
blir offentligt”. Som talare engagerades professor Walter Lorenz och 
professor Anders Ivarsson Westerberg. Konferensen stöddes ekonomiskt av 
CSA. Emellertid lyckades konferensen inte väcka tillräckligt intresse och för få 
personer anmälde sig. Evenemanget ställdes in. CSA fick tillbaka sina pengar 
och det underskott på ca 8000 kr som uppstod delades lika mellan SSR och 
ICSW. 
 
Nordiskt samarbete 
I mars deltog Eva Holmberg-Herrström i ett Nordiskt ordförandemöte i 
Köpenhamn. Finland hade lämnat återbud. I Norden har vi ett  mycket starkt 
samarbete och vi som var närvarande i Köpenhamn beslöt att fortsätta detta 
samarbete och hoppas på större delaktighet från Finland i fortsättningen. 
 
I september hölls ett redaktionsmöte i Stockholm för det nordiska 
policypapper som skulle bli avslutningen på den Nordiska seminarieserie som 
pågått sedan 2009. I mötet deltog Njål Petter Svensson, Norge, Thomas 
Goldberg och Eva Holmberg-Herrström, Sverige samt Elis Envall författaren 
till policyn. Efter mötet antogs pappret också av Danmark och Finland. I 
oktober presenterades den sedan av Eva Holmberg-Herrström och Elis Envall 
för direktören för Nordiskt Välfärds Centrum, Eva Persson Göransson, i 
samband med ett seminarium om drop outs from school som arrangerades 
av Nordiskt Välfärds Centrum. I konferensen deltog också en representant för 
Nordiska Ministerrådet, vilken också informerades  om policyn och ICSWs 
arbete med denna fråga.  
 
Europeiskt samarbete 
I april genomfördes en ENSACT ( European Network for Social Action) 
konferens i Istanbul. ENSACT består av sex Europeiska organisationer och 
ICSW är en av dem. Eva Holmberg-Herrström har suttit i 



 

 

organisationskommittén under konferensens utarbetande. ICSW Sverige var 
representerat av 6 medlemmar. 
 
Globalt samarbete 
Under året har Eva Holmberg-Herrström varit medlem i den Globala 
Management Committee. Kommittén har haft tre Skype möten samt ett fysiskt 
möte i Leiden, Nederländerna i november. 
 
Eva Holmberg-Herrström är medlem av den internationella styrgruppen för 
världskonferensen i Melbourne 2014. 
 
 
För Styrelsen 
Eva Holmberg-Herrström 
ordförande 
 
 


