2012-05-14

Svenska nationalkommittén av ICSW
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsåret 2011

Styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter:
Eva Holmberg-Herrström, INSWED, ordförande
Thomas Goldberg, Akademikerförbundet SSR, vice ordförande
Ulf Ericsson, enskild medlem, kassör
Ann- Charlotte Gudmundsson, enskild medlem, sekreterare
Gunnel Hedman-Wallin, CIF-Sweden, ledamot
Annika Remaeus, Socialstyrelsen, ledamot
Bert Åberg, Frälsningsarmén, ledamot
Margareta Johansson-Winberg, Vårljus, ledamot
Elis Envall, Socialstyrelsen, suppleant
Kersti Hjelm, Föreningen Sveriges Socialchefer, suppleant
Styrelsens arbete
Styrelsen har genomfört 7 styrelsesammanträden. Årsmötet hölls på Socialstyrelsen.
Styrelsen har arbetat mycket med förberedelsearbetet inför Världskonferensen ”Social Work
and Social Development: Action and Impact”, som skall äga rum i Stockholm 2012. Den
arrangeras tillsammans med IASSW och IFSW. Samtliga styrelsemedlemmar är engagerade i
någon de kommittéer som arbetar med att förbereda konferensen.
Gunnel Hedman Wallin, Bert Åberg och Elis Envall har under året lagt ner mycket arbete på
att färdigställa ICSW Sveriges egen hemsida. Arbete har skett under ledning av Karin
Holmqvist, CIF. Sidan öppnades i november 2011 och har fått mycket beröm av besökarna.
I november genomfördes ett medlemsmöte på Socialstyrelsen där hemsidan lanserades och
arbetet med konferensen redovisades.
Nordiskt samarbete
Norge sökte i september om medel hos ICSW för att genomföra ett expertseminarium under
våren 2012. Seminariet ska behandla drop outs från skolan.
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Europa
I april 2011 genomfördes en ENSACT konferens i Bryssel. Eva Holmberg-Herrström har
suttit i styrgruppen som förberedde konferensen. Ett flertal av ICSWs styrelsemedlemmar var
aktiva i konferensen som work shops ledare.
Under året har förberedelse arbetet för den nästa ENSACT konferensen i Istanbul 2013
startat. Eva Holmberg-Herrström sitter i styrgruppen även för denna konferens.
Deltagande i övriga ICSW aktiviteter
Eva Holmberg-Herrström deltog i Civil Society Forum i FN i januari, bl.a. spred hon
information om konferensen i Stockholm. I maj deltog Eva i ICSWs advisory boards meeting
i Casablanca, Marocko.
Övrigt
Socialstyrelsen har, som tidigare år, generöst stött den nationella kommittén genom att
utbetala ett bidrag som täcker medlemsavgiften till ICSW:s världsorganisation.
I övrigt har den nationella kommittén små resurser och inga egna kansliresurser. Under detta
år har föreningen fått administrativt stöd från INSWED, Stockholms Universitet.
Slutord
2012 års arbetsmässiga höjdpunkt kommer att vara genomförandet av världskonferensen i
juli.
För styrelsen
Eva Holmberg-Herrström
Ordförande
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