Protokoll FoU Välfärds styrelsemöte den 17 oktober 2012
Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Carina Forsman Björkman, Lisbeth
Eriksson, Jenny Malmsten och Ulrika Hernant
Förhinder: Mats Ericsson och Lolo Lebedinski
Tid: 10.00-16.00
Plats: Socialstyrelsen, konferensrum Göken

§ 1. Mötets öppnande
Jenny Malmsten öppnar mötet.

§ 2. Dagordning
Dagordningen godkänns med tillägget rapport från Agnetha Hammerin under § 6.

§ 3. Föregående mötesprotokoll
Styrelseprotokollet från den 13 juni 2012 läggs till handlingarna.

§ 4. Ekonomisk rapport
Märit Malmberg Nord har lämnat en ekonomisk rapport (se bilaga 1) daterad 2012-10-09 för
tiden januari – oktober 2012. Det noteras att medlemsavgifterna i nuläget inte beräknas täcka
kostnaderna för arbetet med webbsidan innevarande verksamhetsår.

§ 5. Webbplatsen
Bloggen har kommit igång och vi behöver vara aktiva i att använda den, gärna andra personer än
styrelsen. Styrelsen önskar att nyheter i webbplatsen/bloggen går att abonnera på, frågan om
det är möjligt går till Märit Malmberg Nord.

§ 6. Samverkan SKL
-

Uppföljning av möte med Kjerstin Bergman

Representanter för FoU som arbetar med barn- och unga-frågor träffade Kjerstin
Bergman, Sabina Wikgren Orstam och Jenny Jakobsson från SKL om möjligheter
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och svårigheter i överenskommelsen om regionala stödstrukturer för en
evidensbaserad praktik. Mötet blev ett bra forum för dialog som bland annat
mynnade ut i att Agnetha Hammerin från Kalmar Fokus utsågs som representant
för FoU Välfärd i en expertgrupp. Ett första möte har genomförts och Agnetha
Hammerin rapporterar att gruppen har en rådgivande funktion och är inriktad på
att ge stöd i att utveckla systematisk uppföljning av placeringar för barn och unga.

-

Uppföljning av möte med Eva Marie Rigné, SKL

Jenny Malmsten och Elisabeth Beijer träffade Eva Marie Rigné, FoU-samordnare
på SKL, den 16 oktober 2012. Vid mötet diskuterades FoU som samtalspart när
den nya FOI-proppen nu kommit, innovationsfrågor, seminarier och nätverk kring
utlysningar, diskussion om ansökningsförfarande, nätverk för högskolesamordnare, universitetens OH-kostnader, lokal för FoU Välfärds styrelsemöten och
nästa FoU Välfärdskonferens.

Remissyttrande över FoI-proppen diskuteras och styrelsen beslutar att Torbjörn
Forkby ska tillfrågas om att vara samtalspart i förhållande till SKL för FoU Välfärds
räkning.

Styrelsen beslutar att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 8. Nationella samrådsgruppen kring plattformsarbete evidensbaserad praktik – ny
representant
Martin Börjeson, FoU Södertörn, avslutar sitt uppdrag som representant för FoU Välfärd i den
nationella samrådsgruppen. Styrelsen tackar Martin för väl utfört arbete. En ny representant ska
utses, detta sker i enlighet med årsmötets diskussioner i samråd med medlemmar. Elisabeth
Beijer ansvarar för processen och representant utses vid nästa styrelsemöte den 18 december.

§ 9. Medlemsansökan från PUFF-enheten
PUFF-enheten vid Vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun har gjort en ansökan om
medlemskap i FoU Välfärd. Styrelsen bifaller ansökan och hälsar PUFF-enheten välkommen som
medlem i FoU Välfärd.
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§ 10. Uppföljning av årsmöte 2012
Årsmötet var upplagt med tid för gruppsamtal och dialog kring föreningens verksamhet och
inriktning. Styrelsen bedömer att dialogerna föll väl ut och är en form att fortsätta med.

-

Stadgeöversyn

Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att initiera en stadgeöversyn.
Styrelsen beslutar att utse Jenny Malmsten, Ulrika Hernant och Madeleine Blusi
att under kommande verksamhetsår särskilt hålla i stadgefrågorna.

-

Rutiner för att utse representanter

Styrelsen beslutar att Jenny Malmsten formulerar principerna för hur föreningen
framöver ska arbeta med att utse representanter och att detta publiceras på
webbplatsen.

-

Regionala stödstrukturer, fortsatt arbete

Vid årsmötet framfördes önskemål om en översyn av positionspappret för FoU
och en evidensbaserad praktik. Styrelsen beslutar att tillfråga de ursprungliga
författarna som fortfarande verkar vid FoU-verksamheter med att ta sig an en
uppdatering av positionspappret.

-

Gemensamma engagemang mellan FoU-verksamheterna

Kan FoU Välfärd bidra ytterligare till att stärka samarbetet FoU-verksamheter
emellan? Styrelsen beslutar att undersöka möjligheten att utveckla webbplatsen,
och att fortsätta diskutera hur föreningen kan verka för utvecklad samverkan FoUenheter emellan.

§ 11. Uppföljning av Välfärdskonferens 2012
-

Ekonomi

Vissa frågetecken kvarstår och Carina Forsman Björkman och Madeleine Blusi ska
klara ut dem.
-

”Utvärdering”
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Helheten positiv gällande betoningen var arbetsformer och sammanhang för FoU
samt utveckling/inriktning för FoU Välfärd, viss kritik har framförts mot en alltför
intern konferens.

§ 12. Konferens 2013
Fokus Kalmar har i samarbete med Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (NKA) förklarat sig
villig att anordna 2013 års konferens. Styrelsen diskuterar möjlig inriktning och beslutar att
bjuda in Fokus Kalmar till nästa styrelsemöte.

§ 13. Vårens möten
Följande datum bestäms för vårens möten i styrelsen:
Torsdag 28 februari
Torsdag 18 april
Måndag 17 juni

§ 14. Övrigt
Socialchefsdagarna
En fråga har ställts till FoU Välfärd om styrelsen kan medverka till en presentation av
ensamkommandenätverkets arbete vid socialchefsdagarna. Frågan aktualiserar att det vore
intressant om FoU-arbete diskuteras på socialchefsdagarna på ett tydligt sätt.
Ensamkommandenätverket uppmanas att i första hand själva kontakta styrelsen för
Socialchefernas förening eftersom FoU Välfärd inte ansvarar för nätverken, dock kvarstår frågan
om medverkan utifrån FoU Välfärd, vilket diskuteras vid ett senare styrelsemöte.

Vid protokollet

Elisabeth Beijer
Sekreterare
Justerat

Jenny Malmsten
Ordförande
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Bilaga 1

Föreningen FoU Välfärds webbplats, ekonomisk rapport januari-oktober 2012
Datum: 2012-10-09

Ingående balans 2012-01-01
Kostnad webbredaktör och administration
Kostnad ny webbplats samt underhållsavtal
Kostnad infonätverk, medverkan styrelsemöte, FoU-konferens
Kostnad webbhotell, domän
Utgående balans, positivt saldo 2012-10-09

146390
56611
20900
9808
922
58149

Inom kort kommer avgiften för webbplatsen verksamhetsåret 2012-2013 att debiteras.
Avgiften är 4000 kr per FoU-enhet som är medlem i föreningen. För närvarande är 31 enheter
medlemmar.

