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FORSA Väst, året 2019-2020
Dokumentet innehåller dagordning för årsmöte, verksamhetsberättelse för året 2019, ekonomisk
redovisning för året 2019 samt ett förslag på verksamhetsplan för kommande år 2020-2021.

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Godkännande av mötesordning
4. Val av mötesfunktionärer a) ordförande b) sekreterare c) två justerare tillika rösträknare
5. Verksamhetsberättelse
6. Ekonomisk redovisning
7. Fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av a) ordförande b) kassör c) två revisorer d) två revisorssuppleanter e) tre ledamöter
till valberedningen
11. Medlemsavgift
12. Propositioner/motioner
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande
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Verksamhetsberättelse, året 2019
FORSA Väst har varit vilande ett par år men under våren 2019 blåste aktiva nytt liv i
föreningen. Initiativet kom från en studentinitierad dialog med anställda vid institutionen för
socialt arbete och socionomstudenter hösten 2018. Studenter på termin 7 sökte ett jämlikt
möte mellan studenter och lärare för att synliggöra studenterna och deras engagemang,
samt för att samtala om utbildningen, framtida arbetsliv och socionomers roll i
samhällsdebatten. Under temadagen fick deltagare möjlighet att konkretisera idéer och
skapa handlingsplaner för att föra samtalen vidare. Ett av resultaten från dagen blev att
blåsa liv i FORSA Väst.
Årsmötet skedde den 19 mars 2019 och en styrelse tillsattes. En del av styrelsens fokus har
varit att återetablera föreningen och arbetat med organisationsnummer, starta upp ett
bankgiro, lära känna FORSAs hemsidan, medlemsregistret och starta upp en lokal Facebook
sida. Ett fokusområde för styrelsens arbete har varit den lokala medlemsrekryteringen.
Under året har en strategi för en bredare medlemsrekrytering i Väst arbetats fram. Vi tänker
att nyckeln är meningsfulla mötesplatser och att medlemmar också får möjlighet att vara
med och skapa de möten de behöver.
Under året har styrelsen samtalat om hur vi i Väst kan omvandla föreningens syfte i
praktiken, identifiera de glapp som finns mellan forskarvärlden, yrkesverksamma och
studenter för att kunna möjliggöra möten mellan dessa. Arbetsgrupper har tillsatts och två
FORSA Väst evenemang har genomförts:
Första arrangemanget inom ramen för FORSA Väst var ett panelsamtal på temat
"Samhällsengagemang. Om värden, makt och demokrati". Lars Lilled modererade ett samtal
med socionomen och fd. riksdagsledamoten Evert Svensson, Birgitta Göransson,
hedersdoktor på samhällsvetenskapliga fakulteten och Sören Olsson, professor emeritus och
som bland annat har studerat de sociala konsekvenserna av den fysiska miljön.
Det andra arrangemanget inom ramen för FORSA Väst var ett samtal om: Socialarbetares
förutsättningar att slå larm. Jörgen Lundälv, universitetslektor i socialt arbete ledde ett
samtal med Ulla-Carin Hedin, professor emerita i socialt arbete och Liz Engberg,
yrkesverksam socionom, om erfarenheter från forskning och yrkespraktik om att slå larm när
förändringar har oönskade konsekvenser.
FORSA arbetar för att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala
arbetets praktik. Inför våren 2020 har styrelsen planerat in tre sammankomster. Den 16
mars arrangeras ett medlemsmöte i anslutning till årsmötet. På medlemsmötet vill vi
samtala om vilka evenemang och forum som FORSA Väst ska skapa, vara med i eller
samverka för. I styrelsen tänker vi att nyckeln är att skapa meningsfulla mötesplatser och att
medlemmar också får möjlighet att vara med och skapa de möten de behöver.
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Ekonomisk redovisning
Intäkter
FORSA Väst använder medlemsdatabasen Ebas. Medlemmar sänder en förfrågan/registrering till
medlemsbasen och blir registrerade som medlemmar när de betalat in medlemsavgift. Under hela
året 2019 hade föreningen inget konto och medlemsavgiften gick direkt till riksorganisationen
FORSA. Hur många medlemmar totalt föreningen i Väst hade under året går inte att redovisa.
Därmed kan heller inte intäkter redovisas. Pengar har inte eftersökts av styrelsen.

Utgifter
Mindre utgifter för fika på FORSA västs event har gjorts. 178 kronor. Under året 2020 kommer detta
återbetalas till Helena Mäki.
Ordförande Helena Mäki fick godkännande av styrelsen att få en hotellnatt betald i Norrköping för
FORSA riksorganisations årsmöte den 2019-03-12. Kostnad: 782 kronor.
Totalt: 920 kronor

Ekonomiska tillgångar
Föreningen har en check sedan tidigare som inte kunnat betalats ut eftersom föreningen inte har
haft ett eget tillgängligt konto. Checken är på 12021,62 kronor

När utgifterna är betalda kommer det ingående saldot 2020 vara 11061,62kr.
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Verksamhetsplan 2020
Under kommande år finns följande förslag från styrelsen att arbeta med:
Internt
Arbeta fram en fungerande infrastruktur kring medlemskap i FORSA väst: registrering, inbetalning
och tillgång till Samhällsvetenskaplig tidskrift.
Arbeta att få en fungerande struktur och redovisning för ekonomi.
Att arbeta fram en fungerande struktur på olika sätt att kommunicera med medlemmar.

Externt
Den 6 april presenterar Peter O’Reilly sitt forskningsområde och bjuder in socialarbetare och
intresserade till dialog. Peter är doktorand på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap,
Göteborgs Universitet. Peters doktorandprojekt syftar till att undersöka samverkan mellan människor
och miljö och hur kontorsdesign påverkar arbetstagares välbefinnande.
Den 4 maj presenterar Fanny Holt forskningsområdet för hennes avhandling och bjuder in
socialarbetare och intresserade till dialog. Fanny Holt är doktorand på Institutionen för socialt arbete
i Göteborg, och har som forskningsområde emotioner i organisationer, och specifikt professionella
emotioner inom den svenska socialtjänsten.
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