Malmö den 22 mars 2010

Föreningen för forskning i socialt arbete
i södra Sverige (Forsa-syd)
Verksamhetsberättelse för perioden 2009-01-01 – 2010-03-25
Så har ännu ett Forsa år gått, denna gång 2009! Styrelsen har i princip varit den samma som 2008
med undantag av att Lina Ponnert har lämnat och Åsa Ritenius Manjer kommit in. Det betyder att
under 2009 har Forsa Syd haft följande styrelse: Leili Laanemets (ordförande), Ulla Bohlin (vice
ordförande), Greger Nyberg (kassör), Lars Lindgren (sekreterare och web-ansvarig) samt
ledamöterna Gethel Jadbäck, Hans Knutagård och Alexandru Panican. Suppleanter har förutom
Åsa varit Eva Sjöstedt, Carina Persson, Shari Granlöf och Katarina Jacobsson.
Verksamhetsåret inleddes med att flera i styrelsen åkte till det nationella Forsa symposiet i
Örebro. Temat var ”Socialt arbete, som profession och passion, kunskapsbas och tillämpning”.
Symposiet var mycket lyckat. Det var välorganiserat med bra och intressanta upplägg, som gav
oss en hel del diskutera.
Med till Örebro följde också vinnaren av det lotteri som vi anordnade i syfte att värva fler
medlemmar, gärna studerande. Lotteriet annonserades på en av temadagarna 2008 där vi
informerade deltagarna om att ett nytecknat medlemskap i Forsa Syd innebar möjlighet att på
Forsas bekostnad delta i symposiet. Detta resulterade i drygt tio nya medlemmar, där för övrigt
några av dem var redan var styrelseledamöter. Vi lottade ut två men det visade sig att en av dem
redan hade fått resan finansierad av sin arbetsgivare. Det hela resulterade i att Mahmoud Azzam,
en socionomstuderande vid Malmö högskola, blev den som åkte med.
Under 2009 har styrelsen som övergripande målsättning haft att både öka antalet
studerandemedlemmar och söka involvera socionomstuderande i Forsa Syd. Idéer som vi haft var
att regelbundet gå ut i socionomklasserna för att informera om Forsa och att bevaka så att artiklar
från Socialvetenskaplig tidskrift kom in som kurslitteratur i socionomutbildningen. Under våren
bjöd vi också in till ett ”öppet möte” för intresserade, men gensvaret var litet. Ingen kom mer än
styrelsen! Tidpunkten var emellertid inte den bästa då terminen nalkades sitt slut. Sett till antalet
medlemmar har det dock skett en liten ökning och vi har nu 18 studerandemedlemmar.
Sammantaget får man ändå säga att vi inte har lyckats nå upp till vår målsättning.
Antalet medlemmar i Forsa Syd har också minskat och årsskiftet 2009-2010 hade Forsa Syd 210
medlemmar mot 230 året dessförinnan. En fundering angående detta är att i samband med att vi
anordnade det nationella symposiet fick flera nya sin medlemsavgift betald via arbetsgivaren och

sedan har man inte förnyat medlemskapet och successivt ”fallit ur rullorna”. Icke desto mindre är
det tråkigt att det skett en minskning.
Vårens temaförmiddag hölls på Socialhögskolan i Lund den 31 mars 2009. Temat var ”Forskning
möter praktik – goda exempel”. Som titeln antyder ville vi lyfta upp två goda exempel på
samverkan mellan forskare och yrkesverksamma och diskutera praktiknära forskning utifrån
forskarens, arbetsledarens och socialarbetarens perspektiv. Medverkade gjorde Ann-Marie
Larsson från Allmänna Barnhuset som berättade om forskningscirklar rörande kön och socialt
arbete. Efter pausen berättade Gethel Jadbäck, chef för individ- och familjeomsorgen i SDF
Limhamn-Bunkeflo och Anne Rosvall och Peter Olsson om gränsöverskridande samverkan
mellan förvaltningar och verksamheter som riktar sig till unga med psykisk ohälsa. Temadagen
lockade ett 80-tal deltagare, studenter och yrkesverksamma och renderade i tre nya medlemmar.
Den andra temadagen arrangerade vi på Malmö högskola, Hälsa och Samhälle den 29 januari
2010. Upplägget denna gång var något annorlunda. Målgruppen var yrkesverksamma och vi
planerade också att ta ut en smärre avgift. Även om Forsa Syds ekonomi är god vill vi tillförsäkra
oss möjligheter att i framtiden anordna aktiviteter som är gratis för de deltagande och då behövs
en buffert. I samband med arbetet med temadagen diskuterade vi och prövade också olika sätt för
att hålla det administrativa arbetet på en nivå som inte kräver för mycket av oss ideellt arbetade
styrelseledamöter. Man fick anmäla sig via mail och sedan göra en direkt inbetalning av
deltagaravgiften till Forsa Syd´s konto. Fakturering gjordes enbart i undantagsfall och av ett fåtal.
Ämnet för temaförmiddagen var högaktuellt och handlade om förslaget till den nya lagen om stöd
och skydd för barn och unga (LBU). I lagen förenas allt arbete som rör barn och ungdomar och
omfattar både frivilliga och tvångsåtgärder. Inbjudna föreläsare var Gunvor Andersson, professor
emerita i socialt arbete, och Bodil Rasmusson, lektor i socialt arbete. Båda två har bidragit med
ett underlag till utredningen. Rubriken var ”Barnet, lagen, socialsekreteraren – reflektioner kring
LBU”. Upplägget skulle vara interaktivt och uppmana till en diskussion. Först presenterade
Gunvor och Bodil den nya lagstiftningen och i samband med pausen fick deltagarna lämna in
frågor som Gunvor och Bodil tematiserade och besvarade under den resterande tiden.
Förmiddagen avslutades med att de båda gjorde en sammanfattande kommentar. Temadagen
bevistades av 140 personer och föreföll vara mycket uppskattad, stämningen var god och
frågorna många och diskussionen livlig. Dock hade några svårigheter att hitta vilket bör tas i
beaktande vid nästa temadag.
Under året, från mars 2009 till feb 2010 har styrelsen sammanträtt vid åtta tillfällen, i Lund och i
Malmö. Mötena har haft en informell prägel med diskussioner och utbyte om vad som är på gång
när det gäller socialt arbete.
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