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Verksamhets plan för 2014!

!

Medlemmarna!
Trots att styrelsen har arbetat på det har inga nya medlemmar värvats under
2013. Liksom tidigare år är det en prioriterad verksamhet att värva
medlemmar och fortsatt kraft kommer att läggas på detta under 2014.!

!

Aktiviteter i Sverige!
En kommitté bestående av Birgitta Ärlund, Axel Ågren, Bert Åberg och
Thomas Goldberg arbetar med att fastställa programmet för den halvdags
konferens som planeras till slutet av augusti och som ska behandla maskorna
i det sociala skyddsnätet och orsakerna till dem.!

!

Aktiviteter i Norden!
I början av januari ska ICSW Norge ha en mottagning för att fira ordföranden
Njål Petter Svenssons 70 års dag. Eva Holmberg-Herrström och Thomas
Goldberg är inbjudna att representera ICSW Sverige.!

!

Den 7 mars ska Danska ICSW hålla en endags konferens på temat
”Mänskliga rättigheter, medborgarskap, radikalisering och working poor.” Eva
Holmberg-Herrström ska delta.!

!

I oktober planerar ICSW Norge att genomföra ett seminarium på temat ”Hur
organiseras det sociala arbetet med barn?”!

!

Aktiviteter i Europa!
Thomas Goldberg representerar ICSW Europa Europa Rådets INGO
konferens.!

!

I mars kommer ett seminarium om SPF i Europa att genomföras i Rennes,
Frankrike. ICSW Sverige kommer att representeras av PhD Lottie Ryberg
Welander och Eva Holmberg-Herrström. Lottie är bland annat specialist på
det svenska socialförsäkrings systemet. Hon är inbjuden till vårt årsmöte den
8 maj för att berätta om sina intryck och erfarenheter från seminariet.!

!

Det europeiska GA kommer att hållas i Bratislava, Slovakien den 19 juni. I
samband med GA kommer ett capasity building seminarium att hållas den 18 !
juni. Sverige kommer att representeras av två delegater som utses av
årsmötet. Övriga medlemmar är välkomna att delta på egen bekostnad.!

!

I oktober kommer det Spanska ICSW att genomföra ett seminarium om
migration. Så mycket mer information om detta seminarium finns ännu inte.!

!

Aktiviter Globalt!
I januari planeras ett styrgupps möte för den internationella styrguppen för
konferensen i Melbourne. Detta möte ska hållas i Seoul, Syd Korea. Syd
Korea står värld för nästa världs konferens 2016.!

!

Årets världskonferens hålls i Melbourne den 9 till 12 juli innevarande år. I
samband med konferensen kommer också det Globala GA att hållas. Sverige
skickar två representanter, vilka utses av årsmötet.!

!
Alla medlemmar välkomnas till Melbourne och världskonferensen.!
!
För styrelsen!
Eva Holmberg-Herrström !
Ordförande

