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Protokoll fört vid Styrelsemöte med Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) 
Riks, fredagen den 10 december 2021 kl. 11.30 - 16.00 i Göteborg, Institutionen för socialt 
arbete. Mötet inletts med jullunch kl 11.30, styrelsemötet börjar kl. 14.00.   

Närvarande: Alexandru Panican, Katarina Hollertz, Anna Ryan Bengtsson, Lena Lernå 
Via länk: Jesper Johannson, Eva Wikström, Helena Falk Mäki samt Ann-Sofie Bergman 
(adjungerad från Forsa Stockholm under bildande) 

 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades 
 

2. Mötets behöriga utlysande 
Mötet är behörigt utlyst  

3. Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkänns.  

4. Val av mötesfunktionärer 

 a) Mötesordförande – Alexandru Panican   

 b) Mötessekreterare – Katarina Hollertz  

 c) Två justerare tillika rösträknare – Anna Ryan Bengtsson och Lena Lernå  

 

Information          

5. Karin Osvaldsson Cromdal, korresponderande redaktör för Socialvetenskaplig tidskrift 
(SVT) har meddelat att SVT har tilldelats 1 200 000 kronor i tidskriftsbidrag för de kommande 
tre åren från FORTES. Den största delen av tidskriftsbidraget täcker redaktionens kostnader 
(framförallt arbetstid) med tidskriften. Föredragande: Alexandru Panican. 

40 000 överförs årligen för tryck, till FORSA:s konto. Tre år framöver är finansieringen på plats 
för SVT.  

6. Information från SVT gällande utgivningsplan:  

Nr. 2/2021 - november 2021 (har skickats till tryckeriet) 
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Nr.3/2021 - december 2021 

Nr 4/2021 -temanummer om Covid-19 - februari 2022 

 

Nr 1/2022 - mars 2022 

Nr.2 - juni 2022 

Nr. 3 - september 2022 

Nr. 4 - december 2022 

 

Artiklar som publiceras i SVT kommer läggas ut on-line direkt i samband med publicering. 
Alexandru kommer undersöka möjligheten att artiklarna läggs ut direkt on-line direkt istället.  

7. Kontakt har tagits med valberedningen (Elisabet Cedersund, Johan Lindgren, Torbjörn 
Forkby) för att förbereda årsmötets val av styrelse.  Föredragande: Alexandru Panican. 

Alexandru kommer maila valberedningen om datum för det kommande årsmötet.  

8. Ulrika Järkestig Berggren, vice redaktör för den nordiska tidskriften (NSRW) nämner att de 
tre redaktörerna för NSRW inte är särskilt nöjda med det administrativa stöd som Taylor and 
Francis ger redaktörerna för att underlätta det redaktionella arbetet. Det är tydligen mycket som 
strulat under det senaste året, bl.a. bearbetade manus som försvunnit i systemet och obefintligt 
administrativt stöd. Jesper Johansson, FORSA:s representant i NSRW föreslog att Ulrika och 
övriga redaktörer bör kontakta samtliga nordiska FORSA-organisationer och dela med sig av 
sina erfarenheter så FORSA kan agera mer samlat i relation till Taylor and Francis på den 
informationen. Redaktörerna lär återkomma i frågan. Föredragande: Jesper Johansson.  

 

9. Styrelsen för FORSA Riks har tagit del av förlagets förslag på avtal, inga synpunkter har 
lämnats in. Ordförandena för FORSA Nordic har mejlväxlat samt haft möten om avtalet med 
förlaget Taylor & Francis som ger ut NSRW. Avtalet har redigerats, förlaget har följt upp 
synpunkten om att tidskriftens redaktion tillsätts i samråd med FORSA Nordic som dessutom 
inte har ett ekonomiskt ansvar gentemot förlaget längre. På det sista mötet (november 2021) 
med representant för Taylor & Francis har vi kommit överens om att ordföranden för Forsa i de 
nordiska länderna skriver under avtalet när förlaget återkommer med ett formellt avtal. 
Föredragande: Alexandru Panican.   

10. FORSA priset har tilldelats till FYS-doktorander den 19 oktober 2021 då samtliga 
doktorander var på plats. Representanten för FYS-doktoranderna, Maria Svensson har meddelat 
den 9 november 2021 att en majoritet av FYS-doktoranderna vill skänka pengarna (10 000 
kronor) till en ändamålsenlig organisation; Maskrosbarn. Uppdras åt Lena Lernå att göra 
utbetalningen. Föredragande: Alexandru Panican.  
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11. Inför verksamhetsberättelsen för 2021, mejlar alla lokalavdelningar Alexandru en kort 
beskrivning av era aktiviteter på lokal nivå. Tack! Föredragande: Alexandru Panican. 

12. Information om FORSA:s ekonomi. Föredragande: Lena Lernå. 

På kontot 436375:91 kr 

Senaste okt/nov: Hemsida -321:16 

CSA -500 kr 

Nätverkstan +410 kr 

Digital -401:63 

Frågan om lokalavdelningars uppstart: ett visst stöd kan ges som startbidrag när lokalföreningar 
ska startas upp.  

Ärende  

13. Uppdatering gällande arbetet med Facebook. Här kommer förslag från admingruppen som 
består av Mirka Spasojevic, Camilla Carpholt och Johan Gardeman. 

Definition av uppdrag med Forsa riks facebooksida 

Syfte: 

Sprida information om Forsas aktiviteter och arbete både i lokalföreningar och Forsa riks. 
Sprida information om forskning och praktik i socialt arbete. Vara en plattform för 
medlemsrekrytering. 

Publicering av inlägg  

Förslag är att admingruppen för facebooksidan ges relativ frihet att välja inlägg som publiceras. 
Inlägg som publiceras ska vara i Forsas anda. Innehållsmässigt vara kopplade till socialt arbete 
som forskning och praktik. Inlägg kan både ha sin grund i forskning men även andra typer av 
inlägg kan godkännas. Om inlägg misstänks vara sponsrade av någon intressegrupp ska en 
admin ställa frågan till upphovsmakaren om inlägget är sponsrat. Generellt ska sponsrade inlägg 
inte publiceras. 

Forsa publicerar inte inlägg som har partipolitisk avsändare. 

När inlägg saknar grund i forskning ska admin skriva en text vid publicering för att tydliggöra 
att Forsa inte tar ställning gällande inlägget utan att syftet är att skapa plats för samtal om 
inlägget.  

Förslag på standardformulering intill texter som saknar grund i forskning: Forsa tar inte 
ställning till nedanstående artikel. Syftet med inlägget är att öppna upp för diskussion.  
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Fortsättningsvis delas också gärna de lokala facebooksidornas inlägg för spridning av bland 
annat aktiviteter i Forsas lokalföreningar. 

När admingruppen är tveksamma till om ett inlägg ska publiceras ska Forsa riks styrelse 
tillfrågas. Förslagsvis via en e-post tråd.  

Admingruppen:  

I nuläget består admingruppen av Mirka Spasojevic, Camilla Carpholt och Johan Gardeman. 
Eventuellt ansluter Helena Falk Maki under våren 2022. Intresse för deltagande välkomnas och 
kan spridas i lokalföreningarna. Facebooksidans admingrupp kommunicerar via en 
messengergrupp.  

Admingruppen kan ta emot frågor från lokalföreningarnas facebook administratörer via en 
frågefunktion på riks facebooksida. 

Föredragande: Mirka Spasojevic, Camilla Carpholt och Johan Gardeman 

Beslut: Förslaget antas och gäller Forsa Riks och de lokala föreningar som vill, kan följa RIKS 
förslag.  

14. FORSA Småland, som kommer att hålla i det kommande 2-dagars symposium, anser att det 
är för tidigt att arrangera symposiet som brukligt i februari-mars nästa år i samband med 
årsmötet i Riks. Det beror dels på osäkerheten runt vart pandemin tar vägen, dels för att Lnu 
ska vara värd för NAPSA-konferenen i socialt arbete 16-17 mars 2022. Förslag: hålla 
symposium oktober 2022. Föredragande: Jesper Johansson. 

Forsa Småland återkommer om datum i oktober, lunch – till - lunch symposium. Tema: social 
hållbarhet.  

  
 
15. Årsmöte 2022 
 
Beslut: Årsmöte den 16 mars 16.30-18.30 samt middag för de som sitter i styrelsen. Styrelsen 
står även för kostnaderna för övernattning, 2 deltagare från varje lokalförening.  
Jesper undersöker om Forsa Riks kan få ett rabatterat pris för FORSA riks styrelseledamöter 
på NAPSA. Forsa Stockholms adjungerade Ann-Sofie Bergman i Forsa Riks styrelse erbjuds 
delta i årsmötet med samma villkor som styrelseledamöter.  
  
16. Övriga frågor. 
 

• Redaktionen för SVT vill vara med på Forsa Riks årsmöte, vilket tillstyrkes 
• Kontakt med samtliga 19 lärosäten är gjord, för att erbjuda dem att betala ett stöd till 

SVT. 16 av 19 lärosäten har sagt ja (till dags datum).  
• Forsa Syd, Forsa Småland och ev andra lokalföreningen planerar att anordna ett 

seminarium på zoom, antirasism i socialt arbete.  
• Forsa Väst har fått medel för #lokalaperspektiv2022 från CSA. Seminarier kommer att 

arrangeras under våren, planen är att göra ett seminarium varje månad. Seminarierna 
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kommer förläggas till Värmland och Halland – på plats. Första eventet är den 27 
januari, Hammarkullens Folkets hus. Tapio Salonen, lokala representanter från Rädda 
barnen, BO, lokala representanter från kommunen. Vänersborg – i mars på temat 
äldreomsorg. De lärosätena som har socionomutbildningarna i området har kontaktats 
för att vara med i en styrgrupp och är samverkanspartners. Målsättning att sända via 
facebook-stream – så att alla som vill kan ta del av seminarierna. 

17. Alexandru tackar alla medverkande och avslutar mötet.

Vid protokollet 

Katarina Hollertz 
Mötessekreterare Alexandru Panican 

Ordförande 

Justeras: 

Lena Lernå Anna Ryan Bengtsson 




