
Inbjudan till bokrelease – ”Renässans för socialpedagogik? En bok 

om socialpedagogisk bildning” 
i samband med FORSA Östergötlands årsmöte (årsmöteshandlingar på sid 2) 

25 februari 2020.  

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.  

Medverkande författare: Lisbeth Eriksson, docent i pedagogik Högskolan Väst, Trollhättan 

Lars A Svensson, fil doktor i socialt arbete Högskolan Väst, Trollhättan 

Elisabet Cedersund, professor emerita Linköpings universitet, affilierad professor i socialt 

arbete, Hälsohögskolan i Jönköping. 

Författare till boken är också: 

Bibbi Ringsby Jansson, fil doktor i socialt arbete Högskolan Väst, Trollhättan 
Tid och datum: 25 februari, 2020. kl 17.15  

Lokal: Sal K23, Kåkenhus, plan 2, Campus Norrköping, Ingång: Skvallertorget, Kungsgatan 40.  

Upplägg:  

Kl 17:15: Bokrelease och samtal. Efteråt bjuda det på enklare middag.  

Kl 18:30: FORSA Östergötlands årsmöte (årsmöteshandlingar på sid 2)  

Anmälan (inkl namn och matpreferenser, senast 19 feb): brittmarie.jutvik@norrkoping.se  

Kostnadsfritt att delta! 

Nuvarande samt blivande medlemmar, och du som vill veta mer om FORSA är varmt 

välkommen! 

 

 

mailto:brittmarie.jutvik@norrkoping.se


Årsmöteshandlingar  

FORSA Östergötland Årsmöte 2020-02-25 Tid och plats: Lokal: Sal K23, Kåkenhus, plan 2, 

Campus Norrköping, Ingång: Skvallertorget, Kungsgatan 40.  

Dagordning   

§ 1 Mötets öppnande   

§ 2 Mötets behöriga utlysande   

§ 3 Godkännande av mötesordning   

§ 4 Val av mötesfunktionärer a/ ordförande b/ sekreterare c/ två justerare tillika rösträknare   

§ 5 Verksamhetsberättelse   

§ 6 Ekonomisk redovisning   

§ 7 Fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning   

§ 8 Revisorernas berättelse   

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen   

§ 10 Medlemsavgift   

§ 11 Val av a/ ordförande b/ kassör c/ ledamöter d/ suppleantere/ revisor f/ 

revisorssuppleant g 1/ valberedning (3 personer) g 2/ varav sammankallande   

§ 12 Övriga frågor   

§ 13 Mötets avslutande 

 

 

 

 


