Stockholm 2012-10-22

Kära medlemmar!

Nu har vi hunnit halvvägs till jul och bakom oss ligger ICSW Sveriges största satsning någonsin
Världskonferensen. Den blev en succé med 2400 besökare från 106 länder. Vi hade totalt elva plenar
föreläsningar, tretton olika symposier och ca 160 work shops. Till detta kommer lunchsymposierna,
fyra stycken varje dag, förkonferenser och för att inte tala om alla spontana möten och diskussioner.
Mingel faktorn var hög. Mottagningen på Stadshuset och kvällen på Skansen var två av höjd punkter
under konferensen. Roligt är det också att de videoupptagningar vi gjorde på plenarföreläsningarna
och som nu finns på konferensens hemsida har haft mer än 12 000 besök.
Konferensen innebar även en stor medlemsaktivitet. TACK till alla er som ställde upp och tog emot
studiebesök. De var ett mycket uppskattat inslag. TACK till er som jobbade som volontärer. En
mycket viktig och uppskattad insats. TACK till er som stöttad konferensen på andra sätt.
Nu är vi tillbaka i vardagen och under hösten har styrelsen beslutat att ta det lite lugnt och samla
krafter. Det betyder dock inte att vi inget gör. Vårt stora projekt 2011 var vår hemsida, www.icsw.se.
Den ska vi arbeta lite extra med nu i höst. För att vi ska kunna göra den så levande och aktuell som vi
önskar behöver vi hjälp från er kära medlemmar. Många av er har sänt in era loggor och dem har vi
lagt ut på hemsidan. Vi vill gärna att alla ni som inte har gjort det ännu gör det. Likaså vore det roligt
om ni informerar oss de olika aktiviteter som ni har i era organisationer. Skickar ni in information så
lägger vi ut den på hemsidan. Med små insatser från er kan det bli en ännu bättre hemsida. Våra
redaktörer för hemsidan är Gunnel Hedman Wallin, gunnel@triptyk.se och Bert Åberg,
beert.aberg@fralsningsarmen.se.
Jag vill också fästa er uppmärksamhet på ENSACT konferensen i Istanbul i april nästa år. Det är en
Europa konferens som kan bli mycket spännande. Fram till den 30 nov kan man skicka in abstract.
Adressen hittar ni på vår hemsida. Det är angeläget att ni ICSWs medlemmar skickar in abstract så att
praktiker perspektivet belyses under konferensen. I samband med konferensen kommer ICSW att ha
ett seminarium för sina medlemmar i Europa, där vi byter erfarenheter och diskuterar hur vi kan
stärka vårt arbete i de olika medlemsländerna.
Lev väl i höst mörkret.
Med vänliga hälsningar
Eva

