Förbundet för forskning i socialt arbete
i södra Sverige (FORSA Syd)
Verksamhetsberättelse 2014
Nedan följer en kortfattad beskrivning av FORSA syds gångna verksamhetsår vilket omfattar
februari 2014 till februari 2015. Föreningen har enl. stadgarna § 2 som målsättning att:
Stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik genom att
- främja utvecklingen av kunskap i socialt arbete
- verka för utbyte på likvärdiga villkor
- stimulera till internationellt samarbete.
Föreningen som har egen hemsida ( http://www.forsa.nu/Syd.aspx ) finns även sedan 2011 på
Facebook. Här kommuniceras och annonseras alla nyheter av större dignitet.
Styrelsen har detta gångna år bestått av Lars Lindgren (ordförande ), Gethel Jadbäck (kassör),
Kicki Lööf (sekreterare) samt Elizabeth Martinell Barfoed, Mikael Bengtsson, Agneta
Folkesson och Shari Granlöf. De båda sistnämnda har varit föreningens representanter i
FORSA riks. Ersättare i styrelsen har i nämnd ordning varit Signe Grumer, Jeanette Odén och
Tabitha Wright Nielsen. Revisor har varit Annika Rosén och valberedningen har bestått av
Alexandru Panican. Föreningen har under året hållit sammanlagt 10 styrelsemöten samt ett
antal arbetsmöten i smågrupper.
2014 års styrelsearbete har helt varit inriktat på värdskapet för Forsa Sveriges nordiska
symposium 2014 vilket Forsa syd arrangerade tillsammans med Nuosas Marcus Knutagård.
Konferensen som drog drygt 165 presentatörer och besökare fungerade utmärkt och blev
mycket uppskattat. Detta har inneburit att Forsa syds seminarieserie ”På spaning efter…”
vilken fokuserar på för tiden aktuella ämnen har tvingats läggas åt sidan detta gångna år.
Av samma anledning har det påbörjade arbetet med utvecklandet av kunskapsöverföringen
mellan forskning och praktik stannat av och så även diskussionerna avseende Forsa syds
användbarhet gentemot omvärlden. Detta tillsammans med den av stadgarna stipulerade
punkten "stimulera till internationellt samarbete" är viktiga ställningstagande som Forsa syd
har för avsikt att åter aktualisera 2015.
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till styrelsen och dess funktionärer för allt gott arbete
dessa lagt ner under 2014 samt för det förtroendet jag fått genom ordförandeskapet. Jag önska
den nya styrelsen lycka till med FORSA arbetet 2015.
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