Stockholm 2013-02-14

Motion om former för FORSAS nationella tvådagars symposier
FORSA fyller 30 år nästa år. Ett tvådagars symposium har i princip arrangerats av
lokalföreningar vartannat år under denna tid. Symposierna har varit och är en viktigform för
att skapa broar mellan forskning, praktik och utbildning vilket är syftet med FORSA.
I år arrangerar FORSA Stockholms två dagars symposiet. Utifrån dessa erfarenheter lämnar vi
denna motion där vi önskar att FORSA riks ser över formerna för framtida symposier.
Orsakerna är följande:
1. Det kräver mycket arbete under lång tid för att arrangera ett symposium.Till den allra
största delen utgörs den av fritid för lokalföreningarnas arbetsgrupper. Det blev för oss
en mycket stor arbetsbörda att hitta sponsorer och hantera alla praktiska frågor från att
ta fram ett program till kontakter med föreläsare, konferensställe, hantera abstract,
marknadsföring osv.
2. Många praktiska områden kring att arrangera symposier är nya för lokalföreningen,
vilket gör att missar förekommer och/eller mycket mer tid än nödvändigt går åt.
3. Det ekonomiska ansvaret som symposierna innebär, att stå för en eventuell förlust, är
för tung börda för en lokalförening att bära. Det skapade oro och svåra avväganden
kring en budget där mycket stora belopp ska hanteras. Även här saknade vi som
lokalförening tillräcklig erfarenhet för att känna oss trygga med de beslut vi måste
fatta.
4. Formen för symposierna: två dagar med övernattning leder till dyra konferensavgifter
och liten eller ingen vinst alls. Många har påtalat att praktiker och än mindre brukare
har råd att betala konferensavgiften.
5. I dagkonkurrerar vi medmånga konferenser om broar mellan forskning och praktik. Många
nationella konferenser arrangeras varje åroch marknadsförs av stora och proffsiga aktörer.

Utifrån dessa punkter föreslår FORSA Stockholm att FORSA riks ser över
symposieformen utifrån:






Det ekonomiska ansvaret för lokalföreningarna.
Behovet av denna typ av två-dagarskonferens i konkurrensen med andra.
Att undersöka andra former för att mötas som inte kräver lika stora insatser både arbetsmässigt
som ekonomiskt för loklarföreningen.
Samarbete med riksföreningen vid arrangemag av symposier, när det gäller ekonomi såväl
som arrangemanget som helhet.
Brukardeltagande kan vara ett område där FORSA kan vara en spjutspets - igen.
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