
 

Protokoll  

 

Styrelsemöte med Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) Riks, fredagen den 23 
september 2022 kl. 13.00-13.55. Zoom och för styrelseledamöter som deltar på plats i 
Stockholm: Campus Albano, mötesrum 41 (det ligger på tredje våningen.  

Närvarande:  

Lena Lernå (punkt 1-5 och 9), Katarina Hollertz, Carin Cuadra, Jesper Johansson, Eva 
Wikström, Ann-Sofie Bergman, Magdalena Elmersjö, Jessica Sjögren, Alexandru Panican   

 

1. Mötets öppnande 
Alexandru Panican öppnar mötet.  
 

2. Mötets behöriga utlysande 
Mötet är behörigt utlyst  
 

3. Godkännande av dagordning 
Dagodningen godkänns 

4. Val av mötesfunktionärer 

a) Mötesordförande 

Alexandru Panican väljs till ordförande 

 

b) Mötessekreterare 

Katarina Hollertz väljs till sekreterare  

 

c) Två justerare tillika rösträknare 

Jessica Sjögren  

Magdalena Elmersjö  



Information 

5. Uppdatering av FORSA:s ekonomi. Föredragande: Lena Lernå. 
Forsas ekonomi är fortsatt god. Ca 484 000 på kontot och en enda räkning på 
faktureringsvaran.  
 
Räkningar till SVT beror på hur många nummer vi skickar ut.  
 

6. Uppdatering gällande FORSA Symposium 2022. Föredragande: Jesper Johansson. 
Inkomna abstrakt – 21 stycken, med stor bredd 
26 deltagare registrerade, anmälan stänger den 24 oktober  
3 key note speaker  
- Nicholas Lunabba, Malmö  
- Professor Malin Eriksson, Umeå 
- Angelika Florin, Jönköping (hållbar socialtjänst utifrån ett lednings och 

medarbetarperspektiv).  
 
I nuläget en slagsida mot forskare och akademiker, vore bra med ökad spridning 
bland deltagarna. Rekryteringen av deltagare till konferensen fortsätter på olika håll.  
 
 

7. Uppdatering FORSA:s hemsida. Föredragande: John Brauer. 
- Frågan skjuts upp till nästa styrelsemöte.  
 

8. Uppdatering FORSA Mitt som genomgår en nedläggningsprocess. Föredragande: John 
Brauer. 
- Frågan skjuts upp till nästa styrelsemöte.  

 

 

Ärenden          

9. FORSA har en god ekonomi. Snart är det dags att kontakta lärosätena för medel för SvT 
(10 000 kr/lärosäte). Ska vi pausa insamling av medel ett år pga god ekonomi? Föredragande: 
Alexandru Panican. 

- Styrelsen uppfattning är att det är av vikt att förfrågan gå ut igen till samtliga lärosäten.   

10. Vi har två förslag till FORSA-pris. Föredragande: Alexandru Panican. 

FORSA-priset 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. 

FORSA-priset överlämnas i samband med FORSA:s nationella symposium i november.  

Förslag från FORSA Väst: 

Nominering till FORSA-priset 2022 av FORSA Västs styrelse Bettan Byvald 
Bettan Byvald har varit verksam som socialarbetare i Göteborg i närmare fyra decennier. Idag 
är hon en förebild för många, både inom och utanför akademin. Byvalds samhällsengagemang 
och kritiska röst har fått stort genomslag och hennes namn är känt långt utöver det sociala 
arbetets fält. Hennes engagemang och arbete i stadsområdet Angered har lyfts av dagspress 
och i nyheter, och hon har under många års tid utgjort en viktig röst i och för det sociala 
arbetet. Hon har bidragit till att skapa förutsättningar för dialog och skapa förtroende hos de 
som berörs av socialt arbete. Hennes arbete har också varit en inspirationskälla för 
socialarbetare, med ett stadigt fokus på relationen som bärande element i det sociala arbetet 
praktik. Bettan Byvalds arbete är modellskapande för hur ett professionellt socialt arbete kan 
utvecklas i lokalsamhället med utgångspunkt i tillit, relationer, långsiktighet och en självklar 
koppling mellan individ och samhällsnivå. Byvalds hållning i arbetet visar hur det 
professionella sociala arbetet utgör en viktig kunskapsbas när strategier utvecklas för att möta 
samtidens och morgondagens sociala utmaningar. Bettan har varit anlitad föreläsare på 
socionomutbildningen i Göteborg, och har samarbetat med forskare i socialt arbete. Byvalds 
gärning i socialt arbete kan inte överskattas och är i grunden en praktisk återspegling av den 
globala definitionen av socialt arbete.  

”Socialt arbete är ett praktikbaserat yrke och en akademisk disciplin som främjar social 
förändring och utveckling, social sammanhållning och bemyndigande och befrielse av 
människor. Principer om social rättvisa, mänskliga rättigheter, kollektivt ansvar och respekt 
för mångfald är centrala i socialt arbete. Understödd av teorier om socialt arbete, 
samhällsvetenskap, humaniora och inhemska kunskaper, engagerar socialt arbete människor 
och strukturer för att ta itu med livets utmaningar och förbättra välbefinnandet.” 

Vi nominerar Bettan Byvald till FORSA-priset år 2022. Byvald har gjort synnerligen 
förtjänstfulla insatser för kunskapsutvecklingen inom socialt arbete. Kunskap som förvärvats i 
praktiken spelar en helt avgörande roll för utvecklingen av såväl praktiken som forskningen 
utbildningen i socialt arbete.  

Den 26 april 2022, styrelsen för FORSA Väst 

Helena Mäki,  
Lotta Persson,  
Katarina Hollertz,  



Zulmir Bečević,  
Lina Palmqvist  
Markus Sundemo  

Förslag från FORSA Östergötland 

FORSA Östergötland vill härmed nominera Susanna Alakoski som mottagare av FORSA priset 

2022. Susanna, som har bakgrund som socionom, har bidragit till kunskapsutvecklingen inom 

socialt arbete genom skönlitterära skildringar av sociala frågor, olika livsöden och utmaningar 

som samhället och individer möter. Utöver hennes omfattande, och prisade, skönlitterära 

gärning som bidragit till att lyfta sociala frågor och betydelsen av socialt arbete, så har hon 

under flera decennier varit en aktiv röst i den offentliga debatten genom föreläsningar runt 

om i landet på olika nivåer, samt debattartiklar i riksmedia. Genom hennes gästprofessur i 

Moa Martinssons minne, vid Linköpings universitet, befinner hon sig numera i gränslandet 

mellan forskning, praktik, utbildning och kultur. Hennes engagemang och förmåga att 

förmedla budskap och kritiskt skildra sociala frågor på ett vis som väcker brett allmänt intresse 

bidrar till utvecklingen av socialt arbete och den sociala politiska debatten. Genom hennes 

gästprofessur ägnar hon sig till stor del åt att undervisa för socionomstudenter, hålla i 

skrivarkurser, föreläser i olika sammanhang samt är med och skriver läroböcker i socialt 

arbete. Det som således gör Susanna till en särskilt relevant kandidat till FORSA priset är att 

hon utöver bidrag till praktik, utbildning och praktik bidrar till att lyfta sociala frågor ur ett 

skönlitterärt perspektiv och lyfter sociala frågor inom kultursektorn. Att hon i tal och i skrift 

lyckas fokusera på strukturnivå såväl som att belysa individers livsvillkor ses som ett viktigt 

bidrag för utvecklingen av det sociala arbetets framtida utveckling!  

Den 9 september 2022, FORSA Östergötland 

 

Marta Szebehely är nominerad från Forsa Norr (se separat motivering).  

 

Beslut:  

Styrelsen står enhälligt bakom beslutet att välja Bettan Byvald till Forsapriset år 2022.  

 



11. Tider för kommande styrelsemöten: 

Frågan om vilka tider som mötet ska ske kommer vi att diskutera på nästa möte (som sker i 
anslutning till Forsa Symposium).  

-  9 november hos FORSA Småland kl 13.15-15.00  
- 24 mars årsmöte kl 15-17 och middag (återkommer gällande ort) 
 
12. Övriga frågor.  

- vilka rutiner finns för att välkomna nya medlemmar? Kassören skickar ut ett välkomstbrev 
(Forsa syd). Några skickar medlemsbrev till medlemmarna under tiden.  

 

13. Mötet avslutas  

Alexndru Panican avslutar mötet.  

 

 

____________________ 

Katarina Hollertz, sekreterare  

 

 

______________________ ___________________ 

Jessica Sjögren, Justerare  Magdalena Elmersjö, Justerare 

  

 

 


