Protokoll: Styrelsemöte ICSW Sverige den 15 oktober 2014
Datum:
2014-10-15

Tid:
17:00-20:00

Sekreterare:
Axel Ågren

Deltagare:
Ursäkter:
Birgitta Ärlund, Karin Aluko, Thomas Goldberg,
Ann-Charlotte
Lars Liljedahl (över telefon), Axel Ågren,
Gudmundsson, Leif
Rutger Zachau och Eva Holmberg Herrström
Öberg, Nader Ahmani

Agenda

Information, diskussion, beslut

§ 1 Öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

§ 2 Dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående
protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§ 4 Sverige

1. Hemsidan
Vi bör lägga upp mer om ICSW aktiviteter på
hemsidan och då i första hand om
halvdagskonferensen som vi arrangerade i
augusti. Beslöts att Lars skriver en
sammanfattande text om seminariet. Vi bör även
lägga upp fler bilder från våra aktiviteter. Jöran,
som varit ansvarig för hemsidan, kommer
eventuellt bli kvar i Latinamerika en längre
period. Om han inte kan uppdatera hemsidan
därifrån har Rutger förslag på en duktig person
som han kan kontakta.
På hemsidan bör vi även skriva några rader om
varje medlemsorganisation och lägga till
organisationernas loggor.
2. Ekonomin
Alla utgifter i samband med konferensen är i
stort sett betalda.
En del medlemsorganisationer har ännu inte
betalat sin medlemsavgift för 2014. En
påminnelse ska skickas till dessa tillsammans
med information om att vi har bytt bank.

Plats:
SSR

Åtgärder:

Birgitta

3. Medlemsvärvning
Det beslutas att alla arbetar med att identifiera
potentiella medlemmar till ICSW och arbetar för
att värva nya medlemsorganisationer.
Medlemskap för 2015 kommer kosta 1500 kr för
organisationer.
Axel berättar att FORSA:s nationella symposium
kommer äga rum 23-24 mars 2015. Förslaget är
att ICSW deltar och ställer ut. Axel ska se vad
det kommer kosta att ställa ut och försöka ordna
reducerat pris åt ICSW.
Marknadsföringsmaterial i form av roll-ups och
flyers diskuteras och det beslutas att vi ska se
vilka kostnader det skulle innebära att trycka
detta. Böckerna från världskonferensen 2012 ses
också som ett viktigt marknadsföringsmaterial
som vi bör informera mer om.
4. Förfrågan om nätverk
Axel har haft dialog med Ulf Hyvönen och Karin
Alexandersson som driver ett internationellt
nätverk om evidensbaserad praktik. Idén är att
forskare från nätverket i samband med en
nätverksträff håller öppna föreläsningar där
ICSW står som huvudarrangör. Nätverket får stå
för resekostnader. ICSW kan tillhandahålla lokal
och fika. Styrelsen är positiv till detta förslag
och det beslutas att Axel fortsätter arbeta med
frågan.
5. Nästkommande möte
Den 21 nov kl.16.00. Efterföljs av middag.
§ 5 Norden

1. Redogörelse från seminariet i Oslo
Eva berättar om ett ICSW seminarium som hon
deltog vid i Oslo. Temat var hur man kan skapa
databaser för att samla information, kunskap
och forskning kring socialt arbete.
2. Förfrågan om gemensamt
Nordiskt/Skandinaviskt projekt
Från ICSW Norge vill man stärka det nordiska
samarbetet mellan ICSW och IFSW. Ett förslag
är ett seminarium om upphandling i socialt
arbete under 2015. Det beslutas att ICSW
Sverige kan tänka sig ingå i planeringen av detta
seminarium och bidra med en svensk
arbetsgrupp med personer som i första hand
kommer från ICSW styrelsen.

Eva

§ 6 Europa

2. Seminariet i Madrid
Ett expertseminarium, som Spanien ska
genomföra med bidrag från ICSW-Europa,
planeras ha tema kring migration. Seminariet
kommer genomföras i januari 2015 i stället för i
november i år som tidigare planerats.
Beslutas att Sverige ska bidra med en expert
med förankring i praktiken. Val av person görs
när Spanien preciserat tema.
3. Ev. samarbete med Spanien
Spanska ICSW har inviterat ICSW Sverige till
ett fördjupat samarbete länderna emellan.
Frågan har diskuterats vid tre tillfällen, senast i
samband med världskonferensen i Melbourne.
Beslutas att fortsätta dialogen i syfte att klargöra
samarbetsområden och formerna för samverkan.
Styrelsen ser positivt på ett fördjupat samarbete
med Spanien.

§ 7 Världen

1. Information om arbetet i MC
Management Committee, MC, är Globala
ICSW:s högsta verkställande organ.
Eva redogjorde kortfattat för läget samt gav
information om de senaste årens utveckling.
Nämnas kan att världsorganisationens ekonomi
fortsatt är mycket ansträngd.
2. Redogörelse från världskonferensen i
Melbourne
Eva och Thomas kompletterar den kortfattade
information som gavs vid föregående
styrelsemöte.

§ 8 Övrigt

Inga övriga frågor

§ 9 Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

§ 10 Signaturer

Axel Ågren
Sekreterare

Eva Holmberg
Herrström
Ordförande

