Protokoll, FORSA Småland Styrelse 2020-08-25
Närvarande: Jesper Johansson (ordf.), Mats Karlsson (kassör), Mats Anderberg, Kulla Persson
Kraft, Ellen Parsland 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. Ekonomisk rapport
Mats Karlsson rapporterade att det fanns 57.784 kr och 17 öre i saldo. Forsa Småland har
38 betalande medlemmar, vilket är fler än förra året.
3. Fortsatt planering av höstens FORSA Caféer
Arbetsgruppen med temat ”Trendspaning om Corona” har träffats en gång. Upplägget är
tänkt som en paneldiskussion med forskare och praktiker. Ellen har frågat två forskare;
Anna Angelin och Gabriella Scaramuzzino som båda kan tänka sig att medverka. Jonas
fick i uppdrag att fråga två erfarna socialarbetare. Ellen hör med Jonas hur det gått. Datum
för cafet är bestämt till den 29 september mellan 16.00-17.30.
Mötet diskuterade också om det var möjligt att ha ett cafe där deltagarna träffas fysiskt.
Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer i dag verkar det mindre troligt.
Bestämde därför att vi skulle testa att ha ett Forsa Café via videokonferens (Zoom).
Inbjudan bör gå ut i slutet på vecka 37.
När det gäller höstens andra café har även den gruppen haft en planeringsträff. Temat
handlade om ”Barnperpektiv och Corona” eller ”Barnens röst- hörs den? ”. Forskaren
Johanna Thulin som skrivit bl.a om barn som blivit utsatta för våld är vidtalad och har sagt
att hon vill medverka. Ragnhild Olsson områdeschef för IFO i Tingsryd kommun är också
tillfrågad och är intresserad, utan att direkt lovat något. Datum för hösten andra café är
planerat till den 17 november.
4. Planering av Forsa symposium 2021
Forsa Riks styrelse har fattat beslut om att erbjuda Forsa Småland att arrangera 2021 års
Forsa symposium, utifrån temat” Social hållbarhet” ett tema som föreslogs vid förra
styrelsemötet.
Datum för symposiet är bestämt till den 8 – 9 mars 2021. Jesper meddelade att
Institutionen för socialt arbete kommer att stå för lokalerna. Vår lokala planeringsgrupp
för Forsa symposium (Jesper Johansson, Ellen Parsland, Kulla Persson-Kraft , Mats
Karlsson, Jonas Johansson) träffades den 24 augusti.
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En programförklaring utifrån temat behöver vara klar i slutet av september, så att
presumtiva deltagare kan börja fundera på eventuella paper eller muntliga presentationer.
Abstracts (med förslag) bör vara inskickade i slutet av januari så att vi kan ta ställning till
dem och meddela besked i februari. Vi behöver också engagera en eller två huvudtalare.
Vid förra styrelsemötet (protokoll 2020-06-09) diskuterades planeringen av ett Forsa
symposium, bl.a vikten av att försöka få med lokala aktörer i planering och arrangemang
av Forsa symposiumet.

5. Övriga frågor.
Mats Karlsson erbjöd sig att skriva en blänkare till medlemmarna i Forsa Småland om vad
som är på gång. Jesper läser gärna igenom.
Vi gladde oss gemensamt åt att Märta Westerholm fått en dotter i mitten av augusti. Vi
återkommer till detta.
Nästa styrelsmöte blir den 15 september kl. 16.15
Efter avslutat möte träffades styrelsen på Bishops Arms för en kick-off inför höstens arbete.
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