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Verksamhetsplanen tar sin utgångspunkt i vad vi vill uppnå och/eller vidmakthålla i FORSA 

Väst. Tillsammans med föreningens stadgar är detta det som kommer att styra vad 

föreningen och styrelsen ska fokusera på kommande år.  

Föreningen står inför flera möjligheter och utmaningar under 2022. Vi går in i ett nytt år med 

fortsatt osäkerhet kopplad till smittspridningen av Covid-19. Kommer vi att kunna återstarta 

verksamheten med fysiska evenemang eller kommer vi fortsätta mötas främst genom 

digitala kanaler? Vi har som förening har också vuxit under de senaste åren. Vi behöver ta 

hand om nya medlemmar, fortsätta med medlemsrekrytering i hela vårt upptagningsområde 

och bjuda in till relevanta och givande aktiviteter.  

Nedan beskrivs föreningens prioriterade områdena under 2022 i punktform. Det blir upp till 

den nya styrelsen och medlemmarna att tillsammans arbeta och konkretisera innehållet. 

• Styrelsens uppdrag är främst att organisera föreningsarbetet och upprätthålla god 

ekonomi. Det är styrelsen som ska ha det övergripande ansvaret för att fattade 

beslut verkställs och att den interna demokratin säkras. Styrelsen formar och 

planerar själv sitt arbete och kan vid behov tillsätta arbetsgrupper.  

• Styrelsen prioriterar att nya medlemmar känner sig välkomna och blir inbjudna till 

delaktighet.  

• Styrelsen fortsätter arbeta med kommunikationsvägar till föreningens medlemmar. 

Idag använder föreningen sig av Facebook, en lokal hemsida samt mejlutskick. På 

hemsidan ska protokoll och handlingar publiceras kontinuerligt.  

• Styrelsen inventerar behovet av fler medlemsmöten och andra aktiviteter för 

medlemmar. Fler medlemsmöten skulle eventuellt kunna synliggöra möjligheten att 

arrangera möten/forum inom ramen för FORSA Väst för fler och/eller ge fler uppslag 

till arrangörsgruppen.  

• Styrelsen fortsätter arbetet med medlemsrekrytering och att nå fler av föreningens 

målgrupp; forskare, praktiker och studenter och andra intresserade av det sociala 

arbetet, i hela upptagningsområdet väst.  

• Styrelsen fortsätter arbetet med att få till en fungerande infrastruktur kring 

medlemskap i FORSA väst: registrering, betalning och tillgång till 

Samhällsvetenskaplig tidskrift. Rutinen bör nedtecknas under året. 

• Styrelsen ska tillsammans se över föreningens stadgar och vid behov kommer med 

förslag på ändringar till kommande årsmöte 2023.  


