Årsmöte med FORSA Riks i Norrköping, fredagen den 27 mars 2019 kl. 15:00 – 18.00.
Adress: Bredgatan 33, Kåkenhus, Campus Norrköping, lokal K6A.
Dagordning
1. Mötets öppnande

2. Mötets behöriga utlysande

3. Godkännande av dagordning

4. Val av mötesfunktionärer
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Två justerare tillika rösträknare

5. Alexandru Panican redogör för verksamhetsberättelsen. Se bilaga 1.

6. Alexandru Panican redogör för revisorernas berättelse.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen (se Bilaga 2 som gäller både styrelsen för Riks och för SvT).

8. Förslag val av styrelse samt andra funktioner – nomineringsarbetet pågår fortfarande.
a. Ordförande –
b. Kassör c. Sekreterare –
d. En ordinarie ledamot från varje lokalförening
(FORSA Syd) (FORSA Småland) (FORSA Östergötland) (FORSA Väst) (FORSA Mitt) –
(FORSA Stockholm) - vakant
(FORSA Norr) – vakant (föreningen vilande)
e. En suppleant från varje lokalförening
(FORSA Syd) - vakant
(FORSA Småland) (FORSA Östergötland) (FORSA Väst) (FORSA Mitt) - vakant
(FORSA Stockholm) - vakant
(FORSA Norr) – vakant (föreningen vilande)
f. Två revisorer – revisor nr 1.
- revisor nr 2 vakant
g. Två revisorssuppleanter – revisorssuppleant nr 1.
- revisorssuppleant nr 2. vakant
h. Tre ledamöter till valberedningen
Elisabeth Cedersund, Johan Lindgren, Torbjörn Forkby

Information
9. Information om det fortsatta arbetet med FORSA på Facebook. Föredragande: Johan
Gardeman.

10. Börja fundera gällande FORSA-priset som är en hedersutmärkelse som delas ut av
FORSA. Pristagaren får även 10 000 kronor.
Priset instiftades av FORSA för att stimulera och uppmuntra kunskapsutveckling och
forskning inom den sociala sektorn. Det är ett uttryck för det erkännande, som praktik,
utbildning och forskning vill ge enskilda eller grupper av personer, som gjort förtjänstfulla
insatser för kunskapsutvecklingen inom det sociala arbetets område inom välfärdssektorn.
Lokalföreningarna kan mycket gärna återkomma med förslag på vem som bör få FORSApriset. Föredragande: Alexandru Panican.

11. FORSA representeras i styrelsen för CSA (Centralförbundet för socialt arbete). Varje år
sedan 1982 delar CSA ut en hedersutmärkelse till en person eller organisation som på ett
framstående sätt har bidragit till att utveckla det sociala arbetet. Den som får
hedersutmärkelsen belönas med diplom och ett resestipendium värt 20 000 kronor. Återkom
gärna med förslag från FORSA:s sida. Föredragande: Alexandru Panican.

12. Information om det fortsatta arbetet för att säkra finansieringen av SVT. Föredragande:
Alexandru Panican.

13. Vartannat år anordnas ett två-dagars nationellt symposium och vartannat år ett en-dagars
symposium. Någon lokal förening som planerar ett symposium under 2020? Föredragande:
Alexandru Panican.

14. Synpunkter från revisorn om det kommande arbetet inom styrelsen för FORSA Riks.
Föredragande: Alexandru Panican.

15. Information från den nya redaktionen för SVT. Föredragande: Magnus Dahlstedt och
Karin Osvaldsson.

Ärenden
16. Axel Ågren, ordförande för FORSA Östergötland har blivit tillfrågad att bli ordförande för
ICSW (International Council on Social Welfare) Sverige. Eftersom Axel representerar
FORSA då ska nomineringen förankras i riksstyrelsen. Föredragande: Alexandru Panican.

17. Kostnaden för medlemshantering i Ebas var 52 457 kr år 2019 (2018: 59 579 kr).
Intäkterna från medlemsavgifter var 2019: 50 529,29 kr. Vi hade 202 medlemmar under 2019,
dvs. kostnaden för systemet var drygt 259 kr per medlem! Det visar sig att medlemsavgifterna
inte täcker kostnaden för medlemssystemet. Det är inte rimligt. Dessutom, det är mycket jobb
med medlemssystemet som inte förenklar hanteringen. Vi behöver gå över till ett annat
enklare och billigare medlemssystem, kanske till och med en manuell hantering i en excel-fil.
Föredragande: Lena Lernå.

18. Förslag på tider för kommande möten och plats för FORSA Riks-styrelsen: den 12 juni kl
14-16.30 hos FORSA Väst i Göteborg, den 25 september kl 12-15 hos FORSA Småland, 14
december hos FORSA Syd (kl 11-16 som inkluderar julbord) och årsmöte 26 mars 2020 (kl
15-18 och middag, återkommer gällande ort).

19. Övriga frågor

20. Mötet avslutande

Bilaga 1
Verksamhetsberättelse
Förbundet för Forskning i Socialt Arbete (FORSA)
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019
1. Styrelse
Vid 2019 års årsmöte (12 mars i Norrköping) valdes följande personer att ingå i styrelsen för
FORSA Riks:
Ordförande:

Alexandru Panican

Kassör:

Simon Härnbro, från 3 juni Lena Lernå

Sekreterare:

Runa Baianstovu (FORSA Mitt)
Ordinarie ledamöter:
Jesper Johansson (FORSA Småland)
John Brauer (FORSA Mitt)
Helena Mäki (FORSA Väst)
Elizabeth Waak (FORSA Syd)
Johan Gardeman (FORSA Östergötland)
Vakant – föreningen vilande (FORSA Norr)
Vakant – föreningen vilande (FORSA Stockholm)

Suppleanter: Katarina Hollertz (FORSA Väst)
Vakant (FORSA Mitt)
Pierre Netz (FORSA Östergötland)
Vakant (FORSA Norr)
Kulla Persson Kraft & Marta Alvarado Thofelt (FORSA Småland)
Vakant (FORSA Syd)
Vakant (FORSA Stockholm)
Två revisorer:
Två revisorssuppleanter:

Revisor nr 1. Inga-Lill Felizia
Revisor nr 2. Vakant
Revisorssuppleant nr 1. Martin Börjeson
Revisorssuppleant nr. 2. Vakant

3 ledamöter till valberedning: Elisabet Cedersund
Torbjörn Forkby
Johan Lindgren

Förbundet höll ett extra årsmöte den 3 juni för att besluta om en ny kassör för FORSA Riks,
Lena Lernå blev kassör (den ursprungliga kassören hoppade av uppdraget på grund av
tidsbrist). Utöver dessa två möten har styrelsen för FORSA Riks haft sammanträde vid tre
tillfällen: 3 juni i Göteborg, 30 september i Örebro och 6 december i Lund. Styrelsen har
dessutom kontinuerlig kontakt via internet. Styrelsearbetet har följts upp som planerat.
2. Medlemsutveckling och lokalföreningar
Under ett antal år i början av 2000-talet ökade antalet medlemmar i FORSA och det nådde en
topp under 2008 då antalet medlemmar uppgick till nära 1 300. De närmaste åren låg
medlemsantalet tämligen stabilt, för att därefter minska. Under 2017 har medlemsantalet gått
ner till drygt 600 medlemmar. Under 2017 har FORSA bytt medlemsregister till eBas
eftersom det gamla systemet inte fungerade tillfredsställande. Under 2018 har medlemsantalet
gått ner till 170, varav 14 studenter. Det är en kraftig minskning men inte överraskande med
tanke på att det gamla systemet inte fungerade längre samt för att det tar tid att implementera
ett nytt medlemsregister som innebär bland annat lärotid för kassörerna för de lokala
föreningarna. Samtidigt ska påpekas att FORSA har under 2018 fått in mer medlemsavgifter
än vi fått de senaste 3 åren (de senaste åren har vi haft flera medlemmar men eftersom
medlemsregistret inte har fungerat så har medlemmarna inte betalat medlemsavgiften). 2019
har satsats på att få nya betalande medlemmar.
Arbetet med att värva nya betalande medlemmar har varit intensivt dock med mycket
blygsamma resultat. Vid årsskiftet 2019-2020 fanns drygt 200 betalande medlemmar. Men
intäkten från medlemsavgifter och prenumerationer på Socialvetenskaplig tidskrift (SVT) har
ökat enligt följande:
Intäkter
Medlemsavgifter
SVT prenumerationer
Summa

2019
50 529
72 680
123 209

2018
34 549
18 240
52 789

Parallellt med olika former av reklam för FORSA för att hitta nya betalande medlemmar har
under hösten 2019 initierats ett arbete för att erhålla publiceringsstöd från de svenska
lärosäten som har socionomutbildning (sammanlagt 18 lärosäten). Hittills (januari 2020) har
tagits kontakt med 11 lärosäten, 9 har ställt sig positiva varav 7 har betalat in stödet till
FORSA (GU, LU, MU, SU, ÖU, Ersta Sköndal Bräcke, Mälardalens högskola). Kontakt med
resterande lärosäten kommer att tas under våren 2020. Modellen med publiceringsstöd för
SVT har inspirerats från Sveriges Sociologförbund som finansierar den egna tidskriften
Sociologisk forskning; liknande modell för publiceringsstöd hittas i andra ämnen med egen
tidskrift också såsom statsvetenskap.
En annan väg som har prövats är att erbjuda grupprabatt (kostar 210/år – med grupprabatt
160/år) till arbetsplatser och lärosäten som ger en prenumeration (ej medlemskap) till varje

medarbetare. Lunds kommun (endast 5 prenumerationer) och Linnéuniversitetet (till samtliga
medarbetare) har tackat ja till erbjudandet.
FORSA Riks har haft som ambition att hitta samarbetspartners som gör att föreningen
uppmärksammas i flera sammanhang. Sedan 2018 har två medlemmar från FORSA Riks
(Alexandru Panican och Runa Baianstovu) blivit invalda i styrelsen för Centralförbundet för
Socialt Arbete (CSA).
Aktiviteten och engagemanget varierar i de lokala lokalföreningarna. FORSA Småland har
jobbat med Forsa cafeer (två gånger varje termin) som mötesplats med aktuella teman som
kan lockas – gott resultat. Ett tema har varit ”Digitaliserad och robotiserad socialtjänst”;
fullsatt, 50 tal personer, både praktiker och forskare från Linnéuniversitetet. Styrelsens arbete
sker i en positiv anda. FORSA Mitt fortsätter arbetet med att skapa en livaktig
socialarbetarkår som tillsammans med politiker och forskare är engagerad i viktiga lokala
frågor. Har under hösten 2019 haft två inplanerade evenemang. FORSA Syd satsar på
seminarieform med exempel på hur man kan utforma välfärdstjänster där barnet är
huvudaktören (föredrag samt tid för frågor och diskussioner med publiken). Det senaste
seminariet handlar om konsten att samarbeta och samskapa för att säkerställa barns rättigheter
och behov. Vad behöver specialiserade organisationer beakta för att bli kostnadseffektiva,
kunna hantera sammansatta behov och förebygga att barn inte hamnar i utsatthet? FORSA
Östergötland står för olika evenemang. Det senaste handlar om en bokrelease – ”Renässans
för socialpedagogik? En bok om socialpedagogisk bildning” som kommer att hållas i
samband med FORSA Östergötlands årsmöte. Vid denna bokrelease kommer bokens innehåll
presenteras där fokus har varit på att samla idéer och tankar om socialpedagogik från olika
tidsepoker fram till idag. Presentationen av boken innehåller både teoretiska utblickar och
exempel på studier av olika socialpedagogiska verksamheter och sociala fenomen med
kopplingar till socialpedagogik. FORSA Stockholm saknar en fungerande lokal styrelse.
Kassören har god struktur på redovisningen av medlemmar och medel. Men tidigare aktiva
medlemmar i styrelsen har antingen flyttat eller har förlorat engagemanget för FORSA.
FORSA Norr har funnits sedan 1980-talet men har hela tiden haft ett vikande medlemsantal
p.g.a. föreningens geografiska utbredning. Detta har lett till att styrelsen för Forsa Norr
upplöses under 2019. FORSA Väst har under de senaste åren varken haft någon styrelse eller
verksamhet. Under våren 2019 blåstes nytt liv i föreningen. Initiativet kom från en
studentinitierad dialog med anställda vid institutionen för socialt arbete och
socionomstudenter hösten 2018. Studenter på termin 7 sökte ett jämlikt möte mellan studenter
och lärare för att synliggöra engagemang, att samtala om utbildningen, framtida arbetsliv och
socionomers roll i samhällsdebatten. Under temadagen fick deltagare möjlighet att
konkretisera idéer och skapa handlingsplaner för att föra samtalen vidare. FORSA Väst har
haft årsmötet den 19 mars 2019 och en styrelse tillsattes. En del av styrelsens fokus har varit
att återetablera föreningen och styrelsen har arbetat med organisationsnummer, starta upp ett
bankgiro, lära känna nya FORSAs hemsida, medlemsregister och att starta upp en lokal
Facebook sida. Ett annat fokusområde för styrelsens arbete har varit den lokala
medlemsrekryteringen. Under året har en strategi för en bredare medlemsrekrytering i Väst
arbetats fram. Under året har styrelsen samtalat om hur Väst kan omvandla föreningens syfte i

praktiken, identifiera de glapp som finns mellan forskarvärlden, yrkesverksamma och
studenter för att kunna möjliggöra möten mellan dessa. Arbetsgrupper har tillsatts och två
FORSA Väst evenemang har genomförts: (i) Första arrangemanget var ett panelsamtal på
temat "Samhällsengagemang. Om värden, makt och demokrati". (ii) Det andra arrangemanget
var ett samtal på temat ”Socialarbetares förutsättningar att slå larm”.
3. Ändringar i stadgan
På internatet 2018 har styrelsen tagit fram förslag på ändring av förbundets målparagraf (§2)
och som sådan central för förbundets inriktning och verksamhet. Förslaget har skickats till
representanter för de lokala föreningarna. Styrelsen för FORSA Riks har fått synpunkter i
flera omgångar. Efter kompletteringar och diskussioner i FORSA Riks styrelsen har
förbundets målparagraf (vid förbundets årsmöte den 12 mars 2019) ändrats och formuleras
enligt följande:
§ 2 Förbundets målsättning
Förbundet för forskning i socialt arbete har som mål att:
-

stärka samarbetet mellan det sociala arbetets forskning, utbildning, praktik och
invånare,
vara en mötesplats som samlar socialarbetare, studenter, forskare, politiker och
invånare med intresse för socialt arbete på olika arenor,
stimulera till kritiska samtal om trender och dilemman i det sociala arbetet,
främja utveckling och spridning av kunskap i syfte att förbättra det sociala arbetet,
främja internationalisering bland socialarbetare, studenter och forskare, samt
främja publicering av forskningsresultat i vetenskaplig tidskrift såväl på nationell nivå
(Socialvetenskaplig tidskrift) som på nordisk och internationell nivå (Nordic Social
Work Research).

4. Socialvetenskaplig tidskrift (SVT)
Socialvetenskaplig tidskrift firar 25-årsjubileum 2019 och har etablerat sig som ett centralt
forum för spridning av forskningsresultat och debatt inom det socialvetenskapliga fältet. Den
finansieras genom medlemsavgifter till FORSA och tidskriftsstöd från Forte och utkommer
med fyra nummer per år, oftast två enkelnummer och ett dubbelnummer.
Tidskriften ägs av FORSA och policyn är att redaktionen roterar mellan olika universitetsorter
där det bedrivs forskning och utbildning inom det socialvetenskapliga fältet. Tidskriften har
sedan 2015 haft sitt säte vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Från och med 2020 förväntas
en ny redaktion ta över stafettpinnen och FORSA välkomnar därför intresserade att inkomma
med en ansökan.
Ansökan skickas till FORSAs ordförande Alexandru Panican (alexandru.panican@soch.lu.se)
och skall ha inkommit senast den 18 mars 2019 varefter beslut fattas inom kort.

Ansökan skall innehålla följande:
-

-

Uppgifter om tilltänkt redaktör, redaktionsmedlemmar samt var
redaktionen/tidskriften kommer att ha sitt säte. Redogör också för tidigare erfarenheter
och kvalifikationer lämpade för uppdraget
En översiktlig beskrivning av redaktionens ambitioner
En översiktlig plan över hur arbetet kommer att fördelas inom redaktionen

En förutsättning är att redaktionen är förlagd till en miljö där det finns en bred
socialvetenskaplig bas och nära kontakt med den lokala FORSA-föreningen. Redaktören ska
vara disputerad forskare knuten till universitet/högskola.
Ansökningar om redaktörskap har inkommit från följande två miljöer:
1. Avdelningen för socialt arbete, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings
universitet
2. Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
FORSA: s ordförande Alexandru Panican har vänt sig till professor Elisabet Cedersund för att
lämna ett yttrande över inkomna ansökningar samt ett förslag till beslut. Professor Elisabet
Cedersund har lämnat följande sammanfattande bedömning och förslag till beslut:
Båda ansökningarna visar på miljöer med goda förutsättningar att kunna ta ansvar för ett
redaktörskap för SVT. Båda har tillräckligt starka forskningsmiljöer med relevanta
inriktningar samt personer med omfattande erfarenhet av redaktörskap. Båda visar på en nära
kontakt med de lokala FORSA-föreningarna. Båda ansökningarna redovisar på ett
tillfredsställande sätt hur SVT ska kunna utvecklas som vetenskaplig tidskrift inom det
socialvetenskapliga fältet.
Båda miljöerna har således visat upp goda idéer för ett framtida redaktörskap och föreslår
redaktioner med lämplig kompetens för uppgiften att leda tidskriften. Deras ansökningar har
dock delvis olika inriktning. Ansökan från Malmö universitet visar på förslag till utveckling
av tidskriften så att den kan motsvara dagens krav på en vetenskaplig tidskrift när det gäller
bl. a tekniska lösningar och spridning av artiklar. Deras förslag till bemanning av redaktionen
innebär till vissa delar en kontinuitet i förhållande den redaktion som varit verksam med säte
vid Lunds universitet, genom att de två nya redaktörer som föreslås har varit
redaktionsmedlemmar i SVT under innevarande period, samt att nya redaktionsmedlemmar
delvis kommer att hämtas från Lunds universitet.
Ansökan från Linköpings universitet har enligt min bedömning - i jämförelse med ansökan
från Malmö universitet - ett större inslag av förnyelse genom att lyfta fram helt nya personer
som redaktör respektive korresponderande redaktör. I denna ansökan finns också en förnyelse
i förslaget till redaktionsmedlemmar. Medlemmarnas sammansättning visar även på en god
spridning på områden av betydelse inom socialvetenskaplig forskning. Ansökan från

Linköpings universitet inriktas även på att bidra till en förnyelse av innehållet i tidskriften
genom att via gästredaktörer, och med stöd från delar av SVT:s redaktion, aktivt arbeta med
temanummer som tar upp aktuella perspektiv och ämnen inom det socialvetenskapliga fältet.
Tanken att redaktionen ska flyttas mellan orter i olika delar av Sverige hålls dessutom vid liv
genom att redaktionen för kommande period 2020-2024 placeras vid Linköpings universitet.
Att redaktionen för SVT under ett antal år flyttar till en ny landsdel ger möjlighet att utvidga
de nätverk som finns kring SVT, och stärker härigenom det viktiga arbetet som utförts inom
ramen för tidskriftens verksamhet.
Vid FORSA:s styrelsemöte den 3 juni 2019 har beslutats att följa upp professor Elisabet
Cedersund förslag. Det innebär att redaktörskapet för SVT skall innehas av Avdelningen för
socialt arbete, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, den
kommande femårsperioden, dvs. från 2020 till och med 2024.
5. Ekonomi
Verksamhetsåret 2019 förflöt utan överraskningar. Lena Lernå är kassör för FORSA Riks.
Den i särklass största inkomsten är medlemsavgifterna från lokalföreningarna. Den största
utgiften är stödet till Socialvetenskapliga tidskriften.
Inkomsten av medlemsavgifter och SVT prenumerationer uppgår under 2019 till 123 209 kr
(medlemsavgifter 50 529 + SVT prenumerationer 72 680) vilket är en avsevärd förbättring
jämfört med året innan (52 789 kr under 2018).
Årets resultat ligger på - 92 594,83 kr (kan jämföras med - 54 173,94 för år 2018 och – 101
199,43 för år 2017). I nuvarande läge har FORSA Riks en stabil ekonomi. Den samlade
ekonomin för FORSA Riks vid 2019-12-31 uppgick till 156 473,24 kr.
FORSA RIKS
Balansräkning
Tillgångar 1 januari
Årets resultat
Tillgångar 31 december
Resultaträkning

2019
249 068,07 kr
-92 294,83 kr
156 473,24 kr
2019

2018
303 242,01 kr
- 54 173,94 kr
249 068,07 kr
2018

Intäkter
Medlemsavgifter
SVT prenumerationer
Summa:

50 529,29 kr
72 680,06 kr
123 209,35 kr

34 549,00 kr
18 240,00 kr
52 789,00 kr

Utgifter
Överföring till lokalföreningar
Överföring till SVT

- kr
108 000,00 kr

- kr
- kr

Sammanträden inkl. resor
Webb
Medlemsadmin
Övrigt
Summa:

13 929,21 kr
35 416,47 kr
52 474,00 kr
5 984,50 kr
215 804,18 kr

23 556,44 kr
9 402,50 kr
59 579,00 kr
14 425,00 kr
106 962,94 kr

Årets resultat
exkl. ränta på bankmedel

- 92 594,83 kr

- 54 173,94 kr

Utg.saldo plusgiro 31 december

156 473,24 kr

249 068,07 kr

4. Medlemsavgifter och fördelning av resurser
FORSA har tillämpat samma medlemsavgifter för 2019, dvs 345 kronor/år. Studerande på
grundutbildning betalar 175 kronor/år; samma belopp betalas av pensionärer. Grupprabatt för
prenumeration på SVT 160 kr/år. De lokala föreningarna får 25 kronor per betalande medlem
och år. SVT får stöd från FORSA Riks för att ge tidskriften i tryckt form. Under 2019 har
SVT fått 108 000 kr från FORSA Riks.
5. FORSA:s hemsida
Det viktigaste redskapet för information/kommunikation mellan riksstyrelsen,
lokalföreningarna och förbundets medlemmar är förbundets hemsida, www.forsa.nu. Det är i
första hand genom hemsidan som information om lokala respektive nationella arrangemang
sprids, och här finns också länkar till övriga nordiska FORSA-förbund och de internationella
organisationerna FORSA samarbetar med liksom till de tidskrifter förbundet är engagerade i.
Forsa:s hemsida har omarbetats i grunden under 2018-2019. Den nya hemsidan har sjösatts
under hösten 2019.
Styrelsen för FORSA Riks fortsätter arbetet med att synliggöra FORSA såsom på Facebooksidor.
7. Kommande planering
FORSA Riks har inte lyckats värva nya betalande medlemmar i den planerade omfattningen
trots många och kontinuerliga ansträngningar under 2019. Den positiva utvecklingen är att
den sammanlagda summan från betalande medlemmar och prenumerationer har ökat avsevärt
mellan verksamhetsåren 2018-2019 (från 52 789 år 2018 till 123 209 år 2019).
Styrelsen arbetar för att hitta andra sätt att finansiera tidskriften (SVT) såsom att få
publiceringsstöd från de svenska lärosäten som har socionomutbildning; detta arbete har varit
framgångsrikt hitintills. Nästan samtliga kontaktade lärosäten har gett publiceringsstöd till

tidskriften. SVT är den högst rankade tidskriften på svenska som publicerar vetenskapliga
artiklar av direkt relevans för socialt arbete. Det borde ligga i lärosätenas intresse att stödja
tidskriften som utgör en arena för meritering för deras egna forskare, artiklar från SVT
används på samtliga socionomutbildningar också. Tidskriften utgör dessutom en konkret
kanal för att informera praktiker om forskningsfronten. Den nuvarande ordföranden för
FORSA Riks kommer att diskutera denna finansieringsmodell på ett professorsmöte samt med
Förbundet Sveriges Socionomutbildningar i mars 2020. Syftet är att få en förankring inom
ämnet och bland landets lärosäten för att inte göra om samma arbete varje år såväl som att
trygga ett långsiktigt publiceringsstöd för SVT. Nuvarande ordförande har sökt 100 000
kronor för publiceringsstöd från Centralförbundet för Socialt Arbete; beslut tas under april
2020.
Styrelsen arbetar för att dra ner på kostnader för medlemsadministrationen och för webben.
Det handlar om orimlig höga kostnader: medlemsregistret har kostat 52 474,00 kronor under
2019; det går inte att motivera sådana höga kostnader då vi har drygt 200 medlemmar. För
samma verksamhetsår har kostnaden för webben uppgått till 35 416,47 kronor; styrelsen
arbetar för att hitta en billigare lösning.
Under 2020 ska FORSA-priset delas ut. FORSA-priset är en hedersutmärkelse som delas ut
vartannat år. Pristagaren får 10 000 kronor. Priset instiftades av FORSA för att stimulera och
uppmuntra kunskapsutveckling och forskning inom den sociala sektorn. Det är ett uttryck för
det erkännande, som praktik, utbildning och forskning vill ge enskilda eller grupper av
personer, som gjort förtjänstfulla insatser för kunskapsutvecklingen inom det sociala arbetets
område inom välfärdssektorn.
2020-02-07
Lund
Alexandru Panican
Ordförande för FORSA
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