Förbundet för forskning i socialt arbete
i södra Sverige (FORSA Syd)
Verksamhetsberättelse 2016
Nedan följer en beskrivning av FORSA syds gångna verksamhetsår vilket omfattar februari
2016 till februari 2017. 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),
Robert Hildingsson(sekreterare), Elizabeth Martinell Barfoed (vice ordförande), Ludvig
Lindgren, Anders Jönsson, Mikael Bengtsson samt Agneta Folkesson och Annelie
Björkhagen Turesson. De båda sistnämnda har även varit föreningens representanter i FORSA
riks. Ersättare i styrelsen har i nämnd ordning varit Signe Grumer, Kicki Lööf, Karl Eriksson.
Revisor har varit Olof Samuelsson och valberedningen har utgjorts av Tabitha Wright
Nielsen.
Forsas styrelse har sammanträtt vid totalt 8 tillfällen under 2016. Styrelsearbetet har
fokuserats på ökad studentmedverkan, ökat medlemsantal samt på föreläsningsserien "På
spaning efter..." som tar upp aktuella ämnen.
Följande aktiviteter har projekterats och genomförts under 2016:
 ”På spaning efter…” med underrubrik:
”Flyktingmottagandet som arena - plikten och konsten att göra rätt".
 "Socialsekreterarnas situation" i samarbete med SSR, Malmö högskola och Malmö
stad.
 Uppföljning av Socialsekreterarnas situation i form av "Open Space".
 Införandet av uppsatstävling för socionomstudenter inom Forsa syds område.

Styrelseåret 2017 kommer att innehåller flera stora utmaningar som t ex. att fortsätta öka
Forsas medlemsantal samt att utveckla alternativa former för mötet mellan forskare, praktiker
och studenter. Ett annat utvecklingsområde är att agera länk mellan beslutsfattare och
socionomerna i den praktiska verksamheten. Dialogsamtalen som förekom inom ramen för
"Open Space" har uppmärksammats och väckt ett intresse från politiskt håll. Kanske är detta
en möjlig väg för Forsa att kunna vara med och påverka det framtida sociala arbetes
organisering och förutsättningar.

Avslutningsvis vill jag tacka styrelsens funktionärer för allt gott arbete dessa lagt ner under
2016 samt för det förtroendet jag fått genom ordförandeskapet. Jag önska den nya styrelsen
lycka till med FORSA arbetet 2017.
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Lars Lindgren.

