Malmö i mars 2012

Förbundet för forskning i socialt arbete
i södra Sverige (FORSA Syd)
Verksamhetsberättelse 2011
Verksamhetsåret i FORSA Syd omfattar februari 2011 till februari 2012 och under detta år
har aktiviteterna varit flera. Vi har skapat en Facebook sida, anordnat två temadagar, deltagit
på Riks årsmöte och det nationella FORSA symposiet i Norrköping samt haft åtta
styrelsemöten. Medlemsantalet är ungefär det samma som förra året och i början av 2012 var
vi 162 fullt betalande och 43 studerande. Här nedan följer en närmare presentation av årets
aktiviteter.

Facebook
Som ett sätt att skapa nya former för diskussioner och mötesplatser vad gäller socialt arbete
bestämde vi att skapa en Facebook sida. Det är en förhoppning att vi med denna sida också
ska locka nya medlemmar och gärna studerande eller nya i socialt arbete. Länk till sidan är:
http://www.facebook.com/pages/FORSA-Syd/184221658318026?sk=wall&filter=2

Temadagarna
Hösten 2010 bestämde vi oss för en serie temadagar med ungefär samma upplägg.
Temadagen (förmiddag eller eftermiddag) skulle handla om ett verksamhetsområde inom
socialt arbete och det skulle belysas utifrån olika positioner såsom yrkesverksam, brukare,
forskare och politiker etc. Syftet var att fånga in så många olika aspekter som möjligt och ge
bild av de komplexiteter som finns i socialt arbete. Temadagarna skulle vara gratis för
medlemmar och studenter medan andra skulle betala 200 kr.
Fredagen den 6 maj 2011 fortsatte vi serien med en andra temadag med rubriken ”På spaning
efter socialt arbete med äldre – utmaningar och möjligheter”. Till denna dag hade vi bjudit in
Finnur Magnússon som arbetade med forskning och utbildning på äldreområdet, Malmö
Högskola. Tove Klette som politisk representant och kommunalråd (fp) i Lund med
engagemang i äldrefrågor. Håkan Jönson, Socialhögskolan i Lund, deltog som forskare i
socialt arbete och från yrkespraktiken kom Ann-Louise Christensen, verksamhetschef för
hemvården i Kävlinge, samt Britt Jönsson, äldreombud i Kävlinge.
Temadagen var förlagd till Spoletorps hörsal och vi bjöd på fika. Arrangemanget lockade ett
trettiotal deltagare varav cirka 10 betalande. Vi fick positiv respons av deltagarna. Det som
dock var ett litet aber var att några klagade på var att det var svårt att hitta dit. Diskussionen
kom inte heller igång ordentligt. Vi tror att detta berodde på att vi hade alltför många talare
och att vi inte lyckades hålla ihop och spetsa till frågorna.
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Till den tredje temadagen på förmiddagen fredagen den 18 november ville vi därför prova ett
lite annorlunda upplägg. Vi bestämde oss för att ge ett större utrymme åt en presentation av
en forskare, som skulle göra en översikt över ett aktuellt problemområde. Därefter skulle en
panel kommentera och reflektera över detta och sedan skulle publiken komma in. Titeln på
temadagen var ”Socialt arbete i retorik och praktik – med fokus på försörjningsfrågor”.
Alexandru Panican, fil dr och universitetslektor vid Socialhögskolan inledde och gjorde en
exposé över hur frågan om sociala rättigheter och fattigdom har hanterats historiskt och idag.
Hans inlägg kommenterades av Birthe Wallin, direktor från Stadsmissionen i Malmö,
Kenneth Sandgren, utredare vid Utredningscentrum i Helsingborg, Torbjörn Hjort, fil dr,
universitetslektor vid Socialhögskolan i Lund samt Ulrika Rudnert, socialsekreterare vid
Försörjningsenheten i Burlövs kommun.
Temadagen förlades till hörsalen i Campus Helsingborg. Dagen lockade ett stort antal
deltagare och vi kom snabbt upp i över 100 personer, det antal platser som fanns i den bokade
salen. Vi försökte byta sal men där fanns inga lediga, istället fick vi ha en väntelista – ett
trevligt problem som dock ställde till lite röra i samband med avprickningen. Icke desto
mindre blev temadagen mycket lyckad med bra diskussioner av de närvarande, panelen och
deltagarna som utgjordes av yrkesverksamma (flera från Helsingborg) och en ovanligt hög
andel studenter. Alexandrus föreläsning spelades in och återfinns på följande länkar:
http://www.youtube.com/watch?v=w7nZD0vHhI0
http://www.youtube.com/watch?v=l3ql7v_qbSQ
http://www.youtube.com/watch?v=FnYb7mhayGI

FORSA Riks och nationella symposiet
Under verksamhetsåret har FORSA Syd tagit mer aktiv del i Riksarbetet. Vi var flera som
åkte upp till årsmötet som hölls i samband med det nationella symposiet. Som representanter
till Riks valdes Shari J Granlöf som ordinarie ledamot och Alexandru Panican som suppleant.
De har bl.a. tagit upp frågan om ifall FORSA kan utöva påverkan t.ex. genom att bli
remissinstans vid utredningar som berör sociala frågor samt drivit föreningsfrågor såsom om
bättre rapportering vad gäller medlemsstatistik och dylikt.

Medlemsantalet
Medlemsantalet är relativt stabilt och rör sig runt drygt 200. Det finns dock en svag tendens
till att antalet studerande har ökat något, vilket är glädjande. Av de olika lokalföreningarna är
FORSA Syd en av de största och livskraftigaste.

Styrelsens sammansättning
Verksamhetsåret 2011 hade styrelsen följande sammansättning. Ordförande: Leili Laanemets,
Kassör: Greger Nyberg, Sekreterare: Lars Lindgren. Ordinarie ledamöter: Elizabeth Martinell
Barfoed, Shari Granlöf, Gethel Jadbäck, Alexandru Panican. Suppleanter: Eva Sjöstedt,
Carina Persson, Åsa Ritenius Manjer, Tabitha Wright Nielsen, Britt Krantz och Kennet
Gravin.

Arbetet i styrelsen
Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt åtta gånger (fem gånger på våren och tre på
hösten). På ett möte den 3 nov i Malmö var vi endast tre personer och då förde vi inget
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protokoll och ett möte den 6 okt ställdes in då flera anmälde att de inte kunde närvara.
Därutöver har mötena överlag varit välbesökta. Dessutom har vi haft en flitig mailkontakt oss
emellan särskilt inför anordnandet av temadagarna.
I den mån vi haft tid på mötena har vi fört in punkten ”aktuell fråga/problem”. Med detta
avses en kortare presentation där någon i styrelsen utifrån sin verksamhet inom socialt arbete
tar upp ett för denna intressant och aktuellt spörsmål för att få gruppens tankar om detta. På
ett möte tog Eva Sjöstedt upp frågan om kvalitet och kvalitetssäkring. Ett ämne som gav
upphov till flera intressanta diskussioner.

Avslutning och fortsättning följer
Som framgår är aktiviteten i FORSA Syd hög med tanke på att vi alla jobbar ideellt.
Inspirationen och engagemanget i socialt arbete är påtagligt och det är därför med en sorg i
hjärtat som jag lämnar posten som ordförande. Under åren som gått har vi många gånger
diskuterat vilken funktion som FORSA har och då med tanke på att forskning och kunskap är
en central aktivitet i socialt arbete och att det numera finns flera aktörer med liknande
verksamheter. Det unika är, förutom det ideella arbetet, att FORSA i sig är en mötesarena för
alla med intresse för kunskap och kompetens i socialt arbete oavsett om man är
yrkesverksam, forskare, student eller brukare i socialt arbete. Det är något som vi kan vara
stolta över och som jag menar är en otroligt viktig kraft i ett heterogent och mångfacetterat
socialt arbete. Därmed vill jag tacka för dessa år och önska den nya styrelsen lycka till med
FORSA arbetet!

För styrelsen
Mars 2012

Leili Laanemets
Ordförande
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