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1. Mötet öppnades med att alla tyckte det var trevligt att ses igen. Till minnesantecknare utsågs
Agneta Bygdell.
Genomgång av föregående, IT‐baserade, styrelsemöte, konstaterades att de flesta punkterna från
det mötet fanns med på dagordningen idag, och att eventuella frågor kunde tas där.
Minnesanteckningarna lades med godkännande till handlingarna.
2. Rapport om årets FoU Välfärds konferens i Falun, inbjudan och program har gått ut till samtliga
medlemmar i FoU Välfärd och till FoU‐miljöer inom landstingen enligt beslut vid senaste årsmötet.
Inbjudan, program och anmälningsblankett finns också på hemsidan.
3. Frågor inför årsmötet:
• Valberedningen, som består av Annica Almqvist, X‐Fokus, Gävle, Eva Nyberg, FoU Södertörn
och Birgitta Grahn, FoU Välfärd, Södra Småland är medvetna om sitt uppdrag. Ordförande Ulf
kontaktar dem om läget, de poster som behöver besättas är ordförande och fyra ledamöter
för två år.
• FoU Malmö stad har anmält intresse att arrangera nästa års FoU‐konferens, då de samtidigt
firar 10‐års jubileum. Det blir också styrelsens förslag till årsmötet. Även nästa år ska
landstingens FoU bjudas in.
• Styrelsens uppdrag inför årsmötet är att presentera en verksamhetsberättelse, rapport och
ekonomisk redovisning av hemsidan. Även förslag till svar på motioner från medlemmarna.
Ordförande Ulf skickar ut förslag till styrelsen för synpunkter.
4. Förslag/motion från Dalarnas forskningsråd om att instifta ett symboliskt pris för innovativt FoU‐
arbete, där styrelsen skulle utse.
Styrelsen var överens om att det var en god idé, men för att undvika att uppfattas som en klubb för
inbördes beundran borde någon annan utse vinnare. Ordförande fick i uppdrag att kontakta
förslagsställarna och diskutera andra alternativ; jury med företrädare för andra intressenter,
tidskrifter på området e t c.
5. Mårten Wirén, SoS, informerade om den rapport till regeringen som var tänkt att vara en
slutrapport om den ekonomiska satsning som gått ut till FoU inom ÄO t o m 2009.
Satsningen skulle fr o m 2010 ersättas av beslut till följd av Kerstin Wigzells utredning, SOU 2008:18.
Till följd av det finansiella läget kommer det inte någon proposition i år, först 2010, därför kommer
det ekonomiska stödet till FoU ÄO att vara oförändrat 2010.
Rapporten ska överlämnas till regeringen senast 1.7 2009.

6. Vilka frågor vill vi driva inom FoU Välfärd väckte en intressant diskussion om hur vi kan få en
förståelse och ett intresse för vad man faktiskt kan åstadkomma inom FoU – miljöerna.
Fortfarande betraktas vi som underlägsna den akademiska forskningen, trots att avståndet mellan
praktiken och FoU borde intressera universiteten, som ibland har svårigheter att ”komma åt” empirin
på det självklara sätt som FoU‐miljöerna kan.
FoU kan ”forska med”, medan universiteten oftast forskar om.
FoU‐doktorander, kommundoktorander, forskningsledare på FoU meriteras inte akademiskt, FoU‐
arbeten som leder vidare till artiklar, avhandlingar har sällan FoU som ursprung.
Egentligen har vi ingen bild av hur det ser ut i landet, bara spridda berättelser, Ulf överväger därför
att be en av sina medarbetare att gå ut med några frågor till samtliga FoU‐miljöer inom FoU Välfärd
för att få en samlad bild.
Nästa styrelse får sen fundera kring de frågor som väcks.
7. Hemsidan – Märit Malmborg tillbaka efter föräldraledighet, redovisade läget.
Hemsidan har gjorts om under det senaste året, men fortfarande är innehållet magert.
Märit vill gå ut med en rejäl ”dammsugning” hos medlemmarna för att få in mer
material till sidan, nödvändigt om den ska bli intressant.
Marknadsföringen av sidan behöver förstärkas, men kan inte göras förrän innehållet är fylligare.
Därför viktigt med ”dammsugningen” som Märit får allt stöd för.
Frågan om att klargöra syftet med hemsidan har väckts, där var styrelsen, efter förslag från Märit,
överens om att hemsidan är ett kommunikationsverktyg för att uppnå föreningen FoU Välfärds
syften, inget annat.
En referensgrupp till Märit finns, 3 personer, en har hoppat av och ersättare behöver utses, ska
efterlysas på årsmötet.
Referensgruppens deltagande bekostas av hemsidans budget.
Till årsmötet kommer en redovisning av hemsides ‐ arbetet och en ekonomisk redovisning att ges.
I år klaras hemsidan med den avgift som tas ut och överskottet från förra FoU konferensen.
8. Övrig fråga – finns några förfrågningar om nya medlemmar med anledning av utvidgningen av
FoU‐konferensen, det visar sig att det inte gör det. En muntlig fråga från en privat FoU finns, Ulf
kontaktar för att få en formell fråga.
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