Protokoll, FORSA Småland Styrelse 2020-05-13
Närvarande: Jesper Johansson (ordf.), Mats Karlsson (kassör), Mats Anderberg, Marta
Alvarado, 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 gick igenom förgående mötesprotokoll. Bland föregående mötespunkter fanns
frågan om ansvar för Forsas hemsida. Jesper lyfte detta vid Forsa riks årsmötet den 27
mars och beskedet är att Forsa Riksstyrelse via John Bauer ansvarar för förbundets
hemsida, men att varje lokalförening svarar för sina sidor. I Forsa Smålands styrelse
åligger denna uppgift Jonas Johansson.
2. Ekonomisk rapport
Kassör Mats Karlsson rapporterade att det fn finns 57.414 kr på Forsa Smålands konto.
Alla skulder är betalda. Idag har vi 35 medllemmar.
3. Planering av höstens verksamhet i FORSA Småland – caféer
Mötet diskuterade planeringen inför hösten. Vi var överens om att planera för två Forsa
Caféer samtidigt som vi får vara beredda på att dessa kan komma att ställas in eller ställas
om till digital form på grund av restriktioner med anledning av Corona. Förslag på teman
som kom upp var:
 Trendspaning- Vad händer efter Corona? Hur kommer samhället att påverkas? Vad får
vi för samhället post-Corona? Här skulle man kunna ha en paneldebatt med
företrädare från olika discipliner – inte bara socialt arbete – och verksamheter.
 Digitalisering av socialt arbete. Vilka effekter kan Corona komma att få när det gäller
digitaliseringen av socialt arbete? Vad är det inom socialt arbete som inte går att
digitalisera?
 Arbetslöshet och Corona. Kommer arbetslösheten att ligga kvar på en hög nivå i höst
och vad händer då med olika socialförsäkringsssystem, försörjningstöd och vilka
konsekvenser kan nedmonteringen av arbetsförmedlingen få?
 Barnperspektiv på Corona. Vad händer med barnen, under och efter Corona? Mats
Anderberg och Kulla är engagerade i projektet Barnens bästa i Kronoberg och har fått
indikationer om att våld i hemmet samt sexuella övergrepp ökat.
Beslöt att välja ut 1. ”Trendspaning” och 2. ”Barnperspektiv” som lämpliga teman för
höstens caféer. Vidare beslöts att skapa två arbetsgrupper för att tänka vidare om dessa
teman. Märta, Marta, Jonas, Jesper och Ellen ansvarar för att tänka lite extra om tema 1
(Ellen är sammankallande) medan Mats A., Maria, Kulla och Mats K. fick ansvar för tema
2 (Mats A är sammankallande).
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4. Tider för caféer och styrelsemöten
Caféer
22 september kl 16.00-17.30 ( reservdatum 29 september, samma tid)
17 november kl. 16..00- 17.30 (reservdatum 24 november, samma tid)
Styrelsemöten
25 augusti 16.15
15 september 16.15
3 november 16.15
8 december 16.15.
5. Rapporter från personer med olika ansvarsområden inom styrelsen
Jonas rapporterade att han uppdaterat vår lokala hemsida samt facebook.
6. FORSA Symposium 2021 – Info från FORSA Östergötland och fortsatt diskussion
om Småland vill arrangera.
Jesper har haft kontakter med Forsa Östergötland för att informera sig om upplägget av ett
symposium, avseende program, kostnader, samarbetspartners etc.
Deltagandet har de senaste gångerna hamnat på cirka 80-100 personer. Huvudprogrammet
förläggs på en dag, kvällen innan är det årsmöte samt någon underhållning. Vid senaste
symposiet hyrdes en konsertsal för 40.000. Forsa brukar stå för resekostnader för
föreläsare. Man hade sökt och beviljats bidrag från föreningar, ideela organisationer och
kommunen med mindre belopp. Föreningar, institutioner, myndigheter mm som ville
ställa ut betalade 1.500 kr. Norrköpings kommun betalade för 10 platser.
Frågan är om Forsa Småland villl arrangera symposium våren 2021. Vi måste bestämma
oss i början av hösten. Jesper har flaggat för att FORSA Småland ev kan tänka sig att
arrangera. Innan vi tar ställning fick Jesper ett uppdrag i samarbete med Kulla att skissera
ett fiktivt upplägg av hur ett program skulle kunna se ut samt vilka arbetsuppgifter som
måste utföras för att ro det hela i land. Arbetsuppgifter som t.ex handlar om att läsa
abstrakt och planera seminarier, allt som har med anmälan att göra, beställning av mat och
lokaler etc.
Kassören Mats Karlsson fick uppdrag att skissera en budget.

7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
Nästa styrelsemöte är den 9 juni 16.15

Maria Alm
Sekreterare
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