Protokoll, FORSA Småland Styrelse 2020-11-03
Närvarande: Jesper Johansson (ordf.), Mats Karlsson (kassör), Mats Anderberg, Kulla Persson
Kraft, Ellen Parsland, Jonas Johanssson, Angelika Thelin och Maria Alm (sekreterare). Med
anledning av Coronapandemin hålls styrelsemötet via Zoom.

1. Genomgång av föregående styrelsemötes protokoll.
Jesper gick igenom protokollet från föregående styrelsemöte.
2. Information om planeringen av Forsa Café 17 november
Temat för Cafét är: Barns och ungas röst – hörs den? Utmaningar och dilemman i den
sociala barnavården. Johanna Thulin lektor vid Linnéuniversitetet samt Ragnhild Olsson
chef för Barn- och familj och Maria Kläfverud socialsekreterare i Tingsryds kommun
kommer att medverka. Inbjudan är klar att skickas ut. Mats A håller en inledning och
arbetsgruppen för cafét bestämmer vilken som ska leda diskussionen.
Mötet diskuterade hur vi kan hjälpas åt att sprida inbjudan. Genom att cafeét är digitalt
finns möjlighet för andra än de i närområdet att delta. Ellen erbjöd sig att sprida inbjudan
till avdelningen Barn och familj i Växjö. Jonas tar kontakt med fackföreningar aktuella för
socialt arbete. Kulla sprider inbjudan till VFU- handledare, IFO- och förvaltningschefer i
Kronobergs län samt vårdförbundet VoB ooch Cura. Jesper ber styrelsen för Forsa Riks
att sprida inbjudan till andra lokalföreningar. Mats K. skickar ut inbjudan till
lokalföreningens medlemmar.
3. Forsa symposium 2021
På grund av det rådande läget med coronapandemin, där smittspridningen åter tagit fart
och nya nationell restriktioner införts beslöt styrelsen att ställa in det planerade
symposiumet i mars 2021. Styrelsen diskuterade om ett ev nytt datum men beslöt att
skjuta den frågan till årsmötet i februari, då vi förhoppningsvis har en klarare bild av om
det är möjligt att anordna ett symposium under 2021.
4. Övriga frågor
Jonas berättade att han planerade att uppdatera vår lokala hemsida med de teman för
Forsacafér vi haft hitills. Ett förslag som styrelsen ställde sig positiv till. Jesper skickar
inbjudningar om tidigare Forsacaféer till Jonas.
Mats K. rapporterade att vi fått en ny medlem i höst och att vi under hela 2020 fått 9 nya
medlemmar. Nu är vi 39 medlemmar i lokalföreningen.
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