
 

Välkomna till årsmöte för FORSA Stockholm,  

tisdagen den 21 februari 2023, kl. 17.00 
 

Föreningen FORSA Stockholm, är en av sju lokalföreningar inom Förbundet för forskning i socialt arbete 

(FORSA). FORSA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, med målet att:  

- stärka samarbetet mellan det sociala arbetets forskning, utbildning, praktik och invånare, 
- vara en mötesplats som samlar socialarbetare, studenter, forskare, politiker och invånare med 

intresse för socialt arbete på olika arenor, 
- stimulera till kritiska samtal om trender och dilemman i det sociala arbetet, 
- främja utveckling och spridning av kunskap i syfte att förbättra det sociala arbetet, 
- främja internationalisering bland socialarbetare, studenter och forskare, samt  
- främja publicering av forskningsresultat i vetenskaplig tidskrift såväl på nationell nivå 

(Socialvetenskaplig tidskrift) som på nordisk och internationell nivå (Nordic Social Work Research). 

FORSA Stockholm kommer att ha årsmöte den 21 februari 2023, kl. 17. Mötet genomförs digitalt via zoom.  

Länk till Zoom-mötet: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63835575905 

Mötet är öppet för alla, dock är det endast medlemmar som kan rösta. Medlem blir man genom att betala 

medlemsavgift till Postgiro 489 59 75-3, FORSA Stockholm. I medlemsavgiften ingår årsprenumeration på 

Socialvetenskaplig Tidskrift. Ordinarie medlemsavgift är 345 kr/år. Studerande och pensionärer betalar 175 

kr/år. Det går även bra att betala medlemsavgiften via Swish: 1234798856. Fyll även i dina uppgifter i 

formuläret på denna sida: https://bli.medlem.forsa.nu/ 

Medlem kan avge skriftlig motion till årsmötet. Motionen ska inkomma minst två veckor före årsmötet. 

Efter årsmötet fortsätter vi med ett föredrag om det nya kompetenscentret för äldreomsorg som invigdes 

i augusti 2022. Eva Lindqvist som är chef för Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg på 

Socialstyrelsen kommer och berättar om det nya uppdraget. Centret har i uppdrag att öka kunskapen om 

äldreomsorg på nationell nivå samt att stödja utveckling och implementering av kunskap och nya arbetssätt 

på lokal nivå. Kompetenscentrumet kommer också att arbeta med omvärldsbevakning bland annat genom 

att följa forskningen på området. 

Eva Lindqvist är arbetsterapeut och forskare. Hennes avhandling handlade om hur digitala hjälpmedel kan 

underlätta för personer med kognitiv sjukdom. Hon arbetade tidigare som chef för FoU-centret Nestor i 

Stockholms län. 

Varmt välkomna! 
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