
Protokoll, FORSA Småland Styrelse 2020-06-09

Närvarande: Jesper Johansson (ordf.), Mats Karlsson (kassör), Mats Anderberg, Märtha 
Westerholm Kulla Persson Kraft, Ellen Parsland, Jonas Johansson och Maria Alm 
(sekreterare). På grund av Coronapandemin hålls styrelsemötet via Zoom.

1. Genomgång av föregående styrelsemötes protokoll.
Jesper föredrog protokollet från föregående styrelsemöte.

2. Fortsatt planering av höstens FORSA Caféer
De arbetsgrupper som tillsattes vid förra styrelsemötet har ännu inte påbörjat 
planeringsarbetet inför Forsacaféerna i höst. Ellen var sammankallade för gruppen 
”Trendspaning om Corona” och gruppen ska träffas efter dagens styrelsemöte. Det andra 
Forsacaféet skulle handla om ”Barnperpektiv och Corona” och där var Mats Anderberg 
sammankallande. Mats återkommer med tid för planering.

Kulla informerade om att i vecka 40 kommer det att vara ett arrangemang i Växjö ”En 
vecka fri från våld” i samarbete med Länsstyrelsen. Detta arrangemang kommer att ske 
ungefär samtidigt i tiden med det inplanerade caféet ( reservtiden 29 sept) om 
Barnperspektivet och Corona. Frågan som Kulla väckte var om vi skulle försöka 
samordna vårt café med detta arrangemang. Fördelen är att man kan dra nytta av 
marknadsföring m.m. samt att vi inte konkurrerar om deltagare som kanske är intresserade
av båda aktiviteterna. Styrelsen överlät till planeringsgruppen att närmare fundera över 
detta förslag.

3. Diskussion om anordning av Forsa symposium 2021

Jesper redogjorde för kontakter han haft med Forsa Riks. I samband med kallelsen till 
dagens styrelsemöte fanns bifogat tre exempel på tidigare program för Forsasymposier. 
De senaste sympoistet i Norrköping sträckte sig över en kväll och en heldag, vilket 
styrelsen ansåg som det lämpligaste. Det vill säga att de deltagare som vill kommer dagen 
innan själva huvudprogrammet av symposiet. Första eftermiddagen och kvällen äger 
årsmötet för Forsa Riks rum, samt en kvällsaktivtet av något slag. Dagen efter är det 
dagsfullt program med föreläsningar och seminarier.

Diksussionerna böljande fram och tillbaka men styrelsen bestämde att Forsa Småland ska 
erbjuda sig att arrangera ett Forsa symposium 2021. Jesper tar med sig vårt erbjudande till
styrelsemötet med Forsa Riks på fredag 12 juni. Mötet föreslog vecka 10 som lämpligast, 
antingen den 10 -11 mars (alternativ 1) eller 8- 9 mars (alternativ 2).

När det gäller tema för sympositet föreslog Ellen ”hållbarhet” alternativt ”social 
hållbarhet” vilket mötet ansåg var ett alldeles utmärkt förslag. Detta tema kan vinklas på 
olika sätt med kanske tre underteman som t.ex  Green social work, inriktning mot 
hållbarhet i arbetslivet och hållbarhet genom sociala investeringar. Styrelsen bör arbeta 
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med att formulera en programförklaring för symposiet så att vi kan använda denna när vi 
går ut med inbjudan.

Mötet diskuterade även vikten att bjuda in andra aktörer som samarbetspartners, t.ex 
kommuner, regioner, länsstyrelsen etc.  Mats A. nämnde att han är inblandad i Barnets 
bästa i Kronoberg och att det projektet kan ses som en del i en social hållbarhet för barn. 
Det är även viktigt att bjuda in och erbjuda medlemmarna i Forsa Småland att delta i 
planeringen av Forsa Symposiet.

Andra förslag som väcktes var att ta kontakt med Elisabeth Cedersund gästprofessor i 
socialt arbete vid Linnéuniversitetet och tidigare ordförande i Forsa Riks för tips och 
idéer.

När det gällde kvällsaktivitet nämndes att vi skulle kunna diskutera med Regionteatern 
Blekinge och Kronoberg om ett lämpligt program – de har ju jobbat med koncepten 
medborgarscen och dokumentär scenkonst. 

Mats Karlsson har gjort en checklista över saker att tänka på inför ett arrangemang av det 
här slaget. Han för in de punkter som vi redan fattat beslut om, i detta dokument.

En arbetsgrupp bildades för att inledningsvis arbeta med planering och koordinering av 
sympositet: de som ingår i arbetsgrupppen är Jesper Johansson, Ellen Parsland, Kulla 
Persson-Kraft , Mats Karlsson samt Jonas Johansson. Första träffen för att börja planera 
symposiet bestämdes till den 24 augusti kl. 16.15

4. Övriga frågor.

Kick off inför hösten

Vi bestämde också att vi skulle ha en kick-off med styrelsemöte och after work den 25 
augusti. Styrelsemötet börjar kl 16:15-18:00 och after work sker på Café de luxe (Trädgården)
om vädret tillåter.

Maria Alm Jesper Johansson

Sekreterare Ordförande 
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