STOCKHOLM

Föreningen Forsa Stockholm
Verksamhetsberättelse 2017
FORSA Stockholm är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. FORSA Stockholm är på
ett nationellt plan ansluten till Förbundet för Forskning i Socialt Arbete, FORSA. Föreningen har
som mål att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik inom
sitt verksamhetsområde genom att:
· Främja utvecklingen av kunskap i socialt arbete.
· Verka för utbyte på likvärdiga villkor.
· Stimulera till internationellt samarbete.

Styrelse
Föreningens årsmöte ägde rum den 23 februari 2017.
Till styrelse valdes:
Emma Braconier, ordförande
Veronica Ekström, kassör
Sylwia Koziel, ledamot
Kenneth Sund, ledamot
Tobias Wessman, ledamot
Gudrun Nilsson, ledamot
Yvonne Zätterman Åberg, ledamot
Till revisorer valdes:
Martin Börjesson, ordinarie
Lotta Berg-Eklund, suppleant
Vid tidpunkten för årsmötet fanns inga kandidater till posterna som ledamöter i Forsa riks
styrelse (en ordinarie och en suppleant). Vi nominerade därför inte några personer och Forsa riks
årsmöte lämnade också Stockholmföreningens platser i styrelsen vakanta. Under året har dock
Emma Braconier och Yvonne Zetterman Åberg kunnat delta i Forsa riks styrelsearbete, vilket har
varit bra eftersom kontakten med Forsa riks styrelse är viktig för både oss i lokalföreningen och
för förbundet.

Verksamhet
Styrelsemöten
Under verksamhetsåret träffades styrelsen två gånger. Mötena ägnades åt att diskutera och
planera föreningens inriktning och verksamhet.

Seminarium på Södertörns högskola
Den 23 mars 2017 anordnade föreningen ett seminarium i samarbete med FORSA riks. Temat
för dagen var Barnperspektiv. Inbjudna föreläsare var Elisabeth Näsman, Sylwia Koziel och
Hassan Rahaoui. För underhållning stod Maria Niemi Börner.
Medlemmar
Under 2017 bytte Forsa riks system för hantering av medlemsavgifter. Bytet medförde att
medlemshanteringen låg nere under stora delar av 2017. Vi saknar därför uppgifter om antal
betalande medlemmar för 2017. Det nya systemet var på plats i slutet av 2017 och under 2018 har
arbetat påbörjats med att samla in medlemsavgifter från nya och gamla medlemmar. Det nya
systemet innebär att all medlemshanteringen sker via internet och att det är respektive
lokalförening som ansvarar för att samla in medlemsavgifter från medlemmarna.
Hemsida och Facebook
På hemsidan forsa.nu finns en flik FORSA Stockholm.
Föreningen har en grupp på Facebook under namnet FORSA Stockholm. I gruppen lägger
styrelsen ut information om händelser under året. Gruppen har 42 medlemmar.
Ekonomi
Föreningens ekonomi för 2017 redovisas separat.

