Lund, 21 mars 2008

FÖRENINGEN FÖR FORSKNING I SOCIALT
ARBETE I SÖDRA SVERIGE (FORSA-Syd)
Verksamhetsberättelse förperioden 2007-01-01 – 2007-12-31

Styrelsen har under perioden bestått av Marcus Knutagård (ordförande), Ulla Bohlin
(vice ordförande), Christer Hellberg (kassör), Olof Samuelsson (sekreterare) samt
ledamöterna Gethel Jadbäck, Weddig Runquist och Lina Ponnert. Suppleanter har
varit Eva Sjöstedt, Leili Laanemets, Lasse Lindgren och Cecilia Elmqvist.
Medlemsantalet är 200 enligt medlemsregister i oktober 2007. I januari samma
år var medlemsantalet 210, varför en minskning med 10 personer kan konstateras.
Målsättningen för FORSA-Syd har varit att bli 300 medlemmar under 2007 – ett mål
som vi inte har uppnått – men målet ligger kvar. Sänkt medlemsavgift för studenter
till 150 kronor per år har ännu inte påverkat medlemsantalet i någon avsevärd
utsträckning.
Styrelsen har under kalenderåret sammanträtt 6 gånger. Mötena har ägt rum
omväxlande på Socialhögskolan i Lund alternativt Malmö högskola. Dessutom har
ett antal möten hållits inför nationella symposiet 2007, både i arbetsgrupper och i
större sammanslutningar. Det kan konstateras att styrelsen har, trots mycket arbete
med symposiet, fortsatt att hålla ett högt arbetstempo och på så vis fortsatt att
profilera FORSA-Syd som aktör inom det sociala arbetets fält. Genom de aktiviteter
som hållits har styrelsen verkat för att förena forskning och praktik inom
kunskapsområde. Föreningens ekonomi är mycket god och förutsättningarna för ett
väl fungerande styrelsearbete har varit förträffliga. Det har funnits en tillåtande och
kreativ miljö under styrelsearbetet och bredden av arrangemang tydliggör det breda
engagemanget och arbetsdelningen i styrelsen.
Under lokalföreningarnas historia har symposierna också haft funktionen av att

vara tillfällen för att fylla på de lokala föreningskassorna. FORSA-Syd har varit av
den uppfattningen att detta har varit ett alldeles för osäkert finansieringssystem,
varför styrelsen aktivt har arbetat för att anordna konferenser och seminarier för att
löpande kunna finansiera föreningens verksamhet samtidigt som vi har arbetat för
att antingen hålla avgifterna nere eller helt avgiftsfria för våra medlemmar. Det är vår
erfarenhet att trots denna strategi, så ökar inte medlemsantalet. De tendenser som
styrelsen har sett under den senaste femårsperioden är att medlemsantalet håller
sig kring 200.
Under verksamhetsåret har flera välbesökta seminarier arrangerats:
-

Den 20-21 mars 2007 arrangerade FORSA-Syd det nationella symposiet.
Temat var ”Att göra socialt arbete - mellan manual och improvisation”.
Symposiet besöktes av nästan 300 deltagare och var mycket framgångsrikt.

-

I samband med årsmötet 26 mars 2007 hölls en temadag om hemlösa barn
inom ramen för serien ”Snacka om forskning och socialt arbete”. Föreläsare
var professorerna Gunvor Andersson och Hans Swärd.

-

Den 19 september 2007 anordnades en konferens i Malmö med temat ”Fallet
Louise” – lärdomar och slutsatser. Utredaren, Barbro Hindberg, bjöds in av
FORSA Syd för att berätta om och diskutera vilka lärdomar och slutsatser
som man kan dra av ”fallet Louise”. Det var ett mycket välbesökt
arrangemang med ca 230 deltagare.

-

Den 14 november 2007 anordnades seminariet ”Myndighetens ansikte – om
socialarbetare i myndighetsrollen”. Pia Hallin, socialsekreterare i Stockholm,
presenterade Myndighetens ansikte. I filmen skildras tre socialsekreterare och tre
av deras klienter. Filmen skildrar socialsekreterarnas arbete och hur de
förhåller sig till att vara socialsekreterare i myndighetsrollen. Filmvisningen
och efterföljande diskussion blev mycket uppskattad och förväntas upprepas
vid ett senare tillfälle. Evenemanget riktades särskilt mot praktikstudenter och

deras praktighandledare.
Aktiviteten i styrelsen har fortsatt vara hög, flera idéer till arrangemang diskuteras
och planeringen för det kommande året pågår fortlöpande. Några av dessa
evenemang bör nämnas.
-

Den 13 februari hölls ett seminarium om ”Socialt arbete och evidens, vad
betyder

det

för

yrkespraktiken, utbildningen och forskningen?”. Det var en temaeftermiddag
med professor Lars Oscarsson utifrån frågor som: vad innebär egentligen
evidensbasering? Vilka för- och nackdelar finns vad gäller socialt arbete? Hur
kan detta påverka utbildning och yrkespraktiken?
-

Den 28 maj 2008 anordnas ett seminarium med bl.a. den amerikanske
professorn i socialt arbete och sociologi, David Wagner med temat ”Om
fattighusets återkomst i välfärdsstaten”.

FORSA-Syds styrelse har identifierat en rad behov som bör åtgärdas. För det första
har det under en längre tid saknats ett material om FORSA som föreningen som kan
delas ut vid evenemang. Det material som togs fram vid symposiet i Växjö blev
snabbt föråldrat då prenumerationen av tidskriften Nordiskt Socialt Arbeit inte längre
ingår i medlemsavgiften.

För det andra finns det ett fortsatt behov av att

”elektronisera” medlemsutskicken. Därför bör det även framöver finnas en ambition
att samla in e-postadresser från våra medlemmar. Medlemslistor är fortfarande
svåra att få, vilket gör att den lokala medlemshanteringen haltar.
Inför årsmötet 2008 kommer flera personer att avsluta sin medverkan i
styrelsen. Samtliga tackas för sitt föredömliga arbete för FORSA-Syds räkning i
allmänhet och 2007 års symposiearbete i synnerhet. Det har varit en förmån att få
arbeta med er! De som avgår är ledamöterna Weddig Runquist, Christer Hellberg
(kassör), Olof Samuelsson (sekreterare) samt suppleanten Cecilia Elmqvist.
Styrelsen tackar er för er långa och trogna tjänst och önskar samtliga lycka till med
kommande uppdrag och arbetsuppgifter. Jag vill också själv passa på att få tacka
för det förtroende som jag har fått under mina tre år som ordförande och lämnar nu

över ledarskapet till min efterträdare. Jag kommer med stort intresse att följa och
närvara vid FORSA-Syds framtida evenemang.
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