Protokoll från årsmötet 2007-08-23 i FoU Välfärd –
Intresseföreningen för FoU-miljöer inom välfärdsområdet
Lokal: Globen, Stockholm
§1. Mötet öppnades av föreningens ordförande Gunilla Magnusson.
§2. Mötet fastställde att mötet var behörigen utlyst.
§3. Dagordningen godkändes.
§4. Till mötesordförande valdes Gunilla Magnusson, FoU-Stockholm.
§5. Till mötessekreterare valdes Eva Nyberg, FoU-Södertörn.
§6. Till justeringsmän valdes Gunhild Nyberg, FoU-Västernorrland och Bo Lerman, FoUÄldre, Regionförbundet Uppsala län.
§7. Verksamhetsberättelsen godkändes.
§8. Valberedningen (Lisbeth Lindahl, Per Albinsson, Bengt Eriksson) presenterade ett förslag
till nya styrelsemedlemmar. De föreslagna var
Eva Höglund, ÄldreVäst Sjuhärad
Eva Lundberg, FoU-enheten Malmö
Agneta Bygdell, FoU Norrbotten
Per A Larsson, Fyrbodalsinstitutet
Carina Löfström, FoU i Väst
Ovanstående personer valdes till nya styrelsemedlemmar.
Annika Almqvist, X-fokus Gävleborg, och Birgitta Grahn, FoU-Välfärd i Södra Småland,
kvarstår i styrelsen ytterligare ett år.
§9. Val av ordförande.
Ulf Hyvönen, UFFE Umeå, valdes till ny ordförande.
§10. Val av valberedning.
Bo Lerman, Gunilla Fahlström och Eva Nyberg, tillika avgående styrelsemedlemmar,
valdes till ny valberedning.
§11. Rapporter:
Ekonomi
Det överskott som FoU Välfärds konferens genererar kommer att användas för stöd till
den gemensamma hemsidan. För att uppdatera hemsidans användbarhet för
medlemmarna föreslås varje FoU-enhet att därutöver stödja hemsidan med 4000 kr för år
2007.
FoU-tidning
Bo Lerman redogjorde för resultatet av de samtal som förts i föreningen angående en
gemensam FoU-tidning. Beslut att inte satsa på en tidning grundar sig framför allt i
svårigheterna att finna avsättning för en tidning med en sådan bredd som en gemensam
publikation måste få. I stället sker en satsning på utveckling av FoU Välfärds hemsida.
Hemsidan
Utvecklingen av hemsidan kommer att styras av det ökande behovet och intresset för att
dela varandras erfarenheter av FoU-arbetet.
En ny utredning om kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten, Socialstyrelsens direktiv
2007:91
En särskild utredare har av regeringen utsetts för att lämna förslag på hur statliga
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resurser som idag avsätts till socialtjänstens verksamhetsområde på bästa sätt kan stödja
kunskapsutveckling inom detta område. Utredaren skall analysera och lämna förslag på
åtgärder som främjar att ny kunskap tas fram, sprids och tillämpas. Kerstin Wigzell
kommer att vara ordförande och Martin Börjesson sekreterare.
Elisabeth Hajtowitz har tillfrågats om intresse att medverka i utredningsgruppen.
§12. Till arrangör för 2008 års nationella FoU-konferens valdes UFFE i Umeå, Äldrecentrum
Västerbotten och Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i samverkan. Konferensen kommer
att vara 27-28 augusti 2008 i Umeå.
§13. Övriga frågor
Meddelade Gunilla Magnusson, chef för FoU-Stockholm, att denna enhet läggs ner
1 september 2007.
§14. Avslutades årsmötet.
Tullinge den 31 augusti 2007
Vid protokollet
……………………………….
Eva Nyberg
Mötessekreterare
…………………………….
Gunilla Magnusson
Mötesordförande

………………………
Bo Lerman
Justeringsman

…………………………
Gunhild Nyberg
Justeringsman
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