Förbundet för forskning i socialt arbete
i södra Sverige (FORSA Syd)
Verksamhetsberättelse 2015
Nedan följer en kortfattad beskrivning av FORSA syds gångna verksamhetsår vilket omfattar
februari 2015 till februari 2016. 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 ) Gunilla Kellander
Hermansson (vice ordförande ), Gethel Jadbäck (kassör), Signe Grumer (sekreterare) samt
Elizabeth Martinell Barfoed, Agneta Folkesson och Mikael Bengtsson. De båda sistnämnda
har varit föreningens representanter i FORSA riks. Ersättare i styrelsen har i nämnd ordning
varit Tabitha Wright Nielsen, Annelie Björkhagen Turesson, Kicki Lööf, Anders Jönsson och
Kristina Holst. Adjungerade ledamöter har varit Robert Hildingsson och Ludvig Lindgren.
Revisor har varit Olof Samuelsson och valberedningen har hanteras av Alexandru Panican.
Föreningen har under året haft 6 styrelsemöten och 2 arbetsmöten. Anledningen till detta har
varit att beroende på ändrade arbetsförhållande och avflyttning kunde såväl ordförande som
vice ordförande inte närvara vid styrelsemöten. Styrelsen beslöt då att träffas i formen av
arbetsmöten för att på så sätt kunna fortsätta arbetet med det tidigare uppsatta målet med ökat
student arrangemang. I slutet på hösten återkom ordförande och mötena återtog den formella
formen av styrelsemöte.
2015 års styrelsearbete har präglats av erfarenheterna från värdskapet för Forsas "Nordiska
symposium 2014". Det uppmärksammades under evenemanget den totala frånvaron av
studenter och den väldigt låga medverkan från praktiken. Något som strider mot Forsas
intentioner och målsättning. Tillika har medlemsantalet hos Forsa syd sjunkit till en tredjedel
av 2013 års nivå. Detta sammantagit har föranlett ett fokus på att öka medlemsantalet genom
att göra Forsa intressant och tillgänglig för kommande socialarbetare och de socialarbetarna
som redan verkar i praktiken.
Följande åtgärder har därför vidtagits:
 Studiebesök i Boulognia (utbildning i socialt arbete och praktisk verksamhet) för att
öka omvärldsbevakningen och skapa nya infallsvinklar.
 Adjungera studenter från socialhögskolan i Lund för att försöka förstå vad studenterna
vill ha och öka studentinflytandet.



Återupptagande av seminarieserien ”På spaning efter…” med aktuella ämnen för att
locka praktiskt verksamma.

Detta tillsammans med att redaktörskapet för Forsas tidskrift "Socialvetenskaplig tidskrift"
numera har sitt säte i Lund borde skapa förutsättningar för ett uppdaterat och intressantare
utbyte mellan forskare, praktiskt verksamma och studenter inom socialt arbete.
Konkret har dessa åtgärder hittills lett till följande aktiviteter:
 Forsa syd har påbörjat så kallade bordsträffar dagtid på studenternas kafé för
information och allmänna diskussioner.
 Forsa syd har beslutat införa en uppsatstävling för studenter där lärare från de olika
utbildningsanordnarna nominerar de tävlande.
 Seminarieserien återupptas med början den 6: april 2016 under rubriken
”Flyktingmottagandet som arena - plikten och konsten att göra rätt".

Avslutningsvis vill jag tacka styrelsens funktionärer för allt gott arbete dessa lagt ner under
2015 samt för det förtroendet jag fått genom ordförandeskapet. Jag önska den nya styrelsen
lycka till med FORSA arbetet 2016!

Lund 2016.02.16

Lars Lindgren.

