Protokoll från FoU Välfärds styrelsemöte måndagen den 15 maj 2006
Plats:

FoU-enheten, Regionförbundet Uppsala

Närvarande:

Bo Lerman, Gunilla Fahlström, Eva Nyberg, Ulf Hyvönen, Bengt
Ericsson (under § 2 medverkade Ingela Skantze förlagschef och Bengt
Ehlin förläggare, Förlagshuset Gothia)

§1

Ordförande Bo Lerman (ordf. vid detta möte pga förhinder från ordinarie
ordförande) hälsade välkommen och förklarar mötet öppnat

§2

Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna

§3

FoU-tidning
Förlagschef Ingela Skantze och förläggare Bengt Ehlin, Förlagshuset
Gothia hälsades välkomna. En diskussion följde utifrån den idéskiss
styrelsen tidigare fått sig tillhanda från förlaget:
FoU-välfärd saknar en skriftlig kanal i landet som är ”FoU-specifik” och
som samlar material från samtliga områden (Ifo, äldre, funktionshinder &
handikapp). FoU-tidningen är tänkt för allmän spridning för ex.vis.
socialsekreterare, biståndshandläggare, hälso- och sjukvårdspersonal,
förtroendevalda, chefer… den kommunala basen är utgångspunkten.
Perspektivet är socialtjänstövergripande.
En tanke kan vara att inte ha för omfattande artiklar i tidningen utan den
kan bygga på fördjupningar via hänvisningar och länkar.
Tidningen är tänkt att vara bred och vara populärt skriven.
Upplagan bör ligga på mellan 500 till 1 000 ex från start med en
utgivning av 4 ggr/år.
Ett redaktionsråd skall finnas. Det var från förlagets sida tänkt till 2-3
personer. Troligen behöver rådet ha fler representanter.
Från förlagets sida finns även ett intresse att fånga upp vad som händer
inom FoU-området internationellt.
Diskussionen ledde fram till att förlaget arbetar fram ytterligare ett
alternativ med 16 sidor, en utgivning med en frekvens av 4 ggr/år, men
en bantad version. De utarbetar även en försättssida som kan presenteras
medlemmarna innan midsommar.
En testperiod behövs av två år för att kunna få fram ”bärigheten” av FoUtidningen.

Styrelsen diskuterade slutligen:
-

positivt med ett förlag i ryggen, troligen mindre sårbarhet
viktigt att FoU-enheterna ”spänner bågen” och tar nästa steg i
utvecklingen
En debatt behövs i ett gemensamt forum, ett forum för
kommande regionala FoU-enheter
utgivningen bör vara 4 ggr/år
anslaget bör bygga på prenumerationer, ej produktionsbidrag.

Tidsplan:
Maj Förlaget gör ytterligare ett förslag på 16 sidor med en försättssida
Juni De tre förslagen skickas ut till FoU-Välfärds medlemmar för att
förankras på hemmaplan innan konferensen i september i Ronneby.
Styrelsen skickar med att man är enig om att det är bra med en
regelbunden utgivning av 4 ggr/ år.
September Medlemmarna diskuterar och beslutar sig för om FoU-välfärd
skall arbeta vidare med något av de tre förslagen.
Oktober En fördjupningsstudie inleds utifrån det förslag årsmötet
beslutat
§4

Fortsatt FoU-stöd
Frågan inför den uppvaktning som styrelsen planerar hos departement
etc. angående fortsatt FoU-stöd hänskjuts till nästa styrelsesammanträde.

§5

Information om Regionförbundet Uppsala
Bo Lerman informerade om FoU-enheten och Regionförbundet Uppsala

§6

Övriga frågor
Konferens 2007 förläggs till Stockholm. Eva Nyberg informerade att en
arbetsgrupp med representanter från flera FoU-enheter i
Stockholmsregionen redan har träffats. Förslagsvis förläggs konferensen
till Socialt arbete i Stockholm. Institutionen finns vid Wennergren center
på Sveaplan. Tanken är att hitta bra, billiga lokaler och att institutionen
kan finnas med i planeringarbetet. Även IMS kommer att bjudas in till
planeringsarbetet. FoU-Stockholm är sammankallande i arbetsgruppen.
Styrelsen ser positivt på arbetet med 2007 års konferens.

§7

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar dagens möte avslutat

Vid protokollet

Justeras

Bengt Ericsson

Bo Lerman

