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Verksamhetsberättelse för ICSW Sverige 2020
Styrelsen
Under året har styrelsen bestått av:
Axel Ågren, ordförande, FORSA Sverige
Lars Liljedahl, ledamot, Enskild medlem.
Eva Holmberg-Herrström. Ledamot. Enskild medlem.
Komal Singh Rambaree, ledamot, Gävle Internationella Högskola
Bert Åberg, kassör, Frälsningsarméns Sociala Arbete, Webbredaktör
Bodil Eriksson, sekreterare. Enskild medlem.
Lotti Ryberg Welander, ledamot. Lunds universitet.
Medlemmarna
Under året har ICSW Sverige haft 14 medlemmar varav 5 enskilda medlemmar. ICSW Sverige har
inget krav på aktiv medverkan för medlemskap. Att betala sin avgift signalerar ett aktivt stöd och
intresse för organisationen och de aktiviteter som genomförs.
Arbetet i Sverige
Inklusive årsmötet och det konstituerande mötet har styrelsen haft åtta protokollförda sammanträden.
Den 26 augusti 2020 arrangerades ICSW webinar: Hur påverkar COVID-19 ”utsatta” gruppers
välbefinnande och rättigheter i Sverige. Föreläste gjorde Komalsingh Rambaree och Nessica Nässén utifrån deras artikel “The Swedish Strategy” to COVID-19 Pandemic: Impact on Vulnerable and
Marginalised Communities, som är publicerad i tidskriften International Journal of Community and
Social Development. Ett tiotal personer, närvarade och deltog aktivt i diskussionen.
Den 13 oktober 2020 arrangerade ICSW Sverige: Webinar: Bodil Holmberg - Kroppslig omvårdnad i livets slut på vård—och omsorgsboende. En del av välfärden?. Det var dock för få anmälda
för att genomföra webinariet. Under 2021 kommer vi fortsätta arbeta med att arrangera webinarier/seminarier som belyser teman som berör äldres livsvillkor och äldreomsorg.
Under året har våra webbredaktörer, Karin från Tanke och Tal samt Bert Åberg på Frälsningsarmén
arbetat med att hålla ICSW nationella hemsida uppdaterad för att på bästa sätt aktualisera vår roll
som organisation och skapa intresse för medlemskap för såväl enskilda som organisationer.
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Medverkan vid Gävle Högskola
ICSW Sverige var genom Komalsingh Rambaree delaktiga i seminariet International
Migrants Day, som hölls den 18 december 2020 vid Gävle Högskola. Eva Holmberg-Herrström
medverkade vid den avslutande paneldiskussionen.

Nordiskt samarbete
Ett möte via zoom hölls den 3 november med Eva Holmberg Herrström, Bodil Eriksson samt från
norsk sida Tom Johannesen, Njål-Petter Svensson och Randi Rese. Då diskuterades visioner och
utveckling på global nivå. Det vidare samarbetet med de nordiska länderna och länderna i norra
Europa föreslogs stärkas via bland annat gemensamma seminarier.
Dialog förs kring framtida nordiska samarbeten och möjligheter att genomföra samarrangemang
på aktuella teman.
Europeiskt samarbete
Året Europeiska General Assembly hölls över Zoom. Axel Ågren och Eva Holmberg-Herrström representerade ICSW Sverige. Sammantaget deltog drygt 20 personer från olika länder.
Ambitionen är att hålla uppe dialogen med andra europeiska länder, och framförallt de länder som
medverkade (Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Österrike) vid expertseminariet om barnfattigdom som ICSW Sverige ordnade 6-7 december 2019, om framtida samarrangemang.
Globalt samarbete
ICSW Sverige kommenterade, efter förfrågan, på utkast för den nya Globala Agenda som ska gälla
för 2020-2030.

För Styrelsen
Axel Ågren
ordförande

