Verksamhetsberättelse för Forsa Mitt verksamhetsår 2014
Verksamhetsberättelsen avspeglar verksamhetsåret 2014-01-01 till och med 2014-12-31.
FORSAs uppgift är att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets
praktik genom att främja utveckling av kunskap i socialt arbete, verka för utbyte på likvärdiga
villkor samt att stimulera till internationellt samarbete. FORSA Mitt är en lokalavdelning till
FORSA riks i Sverige och vänder sig till de som bor eller är verksamma i Mellansverige.
FORSA Mitt är en mötesplats för alla som studerar, forskar eller arbetar inom det sociala
området som verkar för samverkan, erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom det
sociala arbetets områden. FORSA Mitt verkar självständigt och arrangerar olika former av
utbyten mellan forskning och praktik.

Styrelse
Under 2014 har Forsa Mitts styrelse haft följande sammansättning;
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Medlemmar
Föreningen har under verksamhetsperioden haft 34 stycken medlemmar varav 12 är
studerande.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften har för verksamhetsåret varit 345 kr per år och person. Studerande på
grundutbildning betalar 175 kr per år och person.

Aktiviteter
Under verksamhetsåret har föreningens fokus främst legat på att (i) informera om föreningens
verksamhet samt (ii) fortsätta utveckla erfarenhets- och kunskapsutbytet inom det sociala
arbetets områden genom att arrangera forskning afterwork (FAW).
För att få ut informationen om föreningens arbete har utveckling av FORSA Mitts hemsida
skett. Information om evenemang, föreningens stadgar samt uppdatera information om
föreningens arbete och styrelsesammansättning har lagts ut på hemsidan. En ansvarig, John
Brauer, har utsett för hemsidan. Den ansvarige har som uppgift att löpande uppdatera
informationen på hemsidan. FORSA Mitt har även skapat en egen facebook-sida för att sprida
information om föreningens arbete samt annan aktuell information inom det sociala arbetets
område.
Under året har två stycken forskning afterwork anordnats i FORSA Mitts regi. På forskning
afterworken presenteras aktuell forskning och kunskap inom det sociala områdets fält. Syftet
är att skapa ett kunskapsutbyte mellan praktiken, forskning och studerande inom fältet. Vid
dessa träffar bjuder FORSA Mitt på kaffe/te samt macka. Årets första forskningsafterwork
genomfördes den 18 mars där Rúna í Baianstovu, lektor i socialt arbete vid Örebro universitet,
presenterade under temat Socialt arbete och den nationella minoriteten romer – demokratins
paradox: I spänningen mellan individens okränkbarhet och kulturella gruppers rättigheter.
Detta tillfälle var kostnadsfritt. Det andra tillfället hölls den 2014-11-20 där Robert Lindahl,
doktorand i socialt arbete vid Örebro universitet, presenterade sitt avhandlingsarbete
Socialsekreteraren och barnet – roller och relationer, förväntningar och erfarenheter,
möjligheter och hinder. I syfte att stärka föreningens ekonomi togs en avgift för deltagande i
denna afterwork. För studenter samt medlemmar var avgiften 20 kronor, för övriga 50 kronor.
Forskning afterworken har varit välbesökta och gett mycket positiv feedback.
Kontakter med förbundet
Rúna í Baianstovu har varit ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen och Karin Hellfeldt
suppleant. Detta deltagande har möjliggjort för FORSA Mitt att medverka i utvecklingen av
Socialvetenskaplig tidskrift och socialvetenskap.se, informera om lokalföreningens utveckling
och planer samt få stöd i och klargöranden om organiseringen av lokalföreningens aktiviteter.

Verksamheten i siffror
Under året
! hade föreningen 34 betalande medlemmar.
! genomfördes två Forskning after work.
! genomfördes fyra styrelsemöten .

För Forsa Mitts styrelse

Karin Hellfeldt, ordförande

