PROTOKOLL
Fört vid intresseföreningen FoU Välfärds årsmöte i Sundsvall 2011-08-25

Styrelsen för FoU Välfärd
Ulf Hyvönen, ordf, UFFE, Umeå kommun
Anders Arnsvik, FoU Nord-Väst
Peter Anderberg, Kompetenscentrum Blekinge
Marie Karlsson, SocialCentrum Region Halland
Birgit Häger, FoU Välfärd Värmland
Lena Chirico, Regionförbundet Uppsala län
Catharina Höijer, FoU Jämt
Ann-Christine Larsson, Fokus, Kalmar
Övriga deltagande
Medlemmar i FoU Välfärd

§1. Alla hälsades välkomna och ordförande Ulf Hyvönen förklarade mötet öppnat.
§2. Årsmötet ansågs vara behörigen utlyst av deltagarna.
§3. Dagordningen presenterades. Ulf Hyvönen föreslår att en extra beslutspunkt sätts in om höjning
av medlemsavgiften. Förslaget och dagordningen godkändes.
§4. Till mötesordförande valdes Ulf Hyvönen, UFFE, Umeå.
§5. Till mötessekreterare valdes Marie Karlsson, SocialCentrum, Region Halland.
§6. Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Ulrika Hernant, Skaraborgs FoU och Elisabeth
Beijer, FoU i Väst.
§7. Verksamhetsberättelsen hösten 2010 - våren 2011 presenterades.
I Verksamhetsberättelsen kan man läsa om:
- att Martin Börjesson, FoU Södertörn, har utsetts att representera FoU Välfärd i den nationella
samrådsgruppen för en evidensbaserad praktik.
- att Torbjörn Forkby, FoU i Väst, har utsetts att representera FoU Välfärd i en särskild arbetsgrupp
(inom ramen för nationella samrådsgruppens arbete), som ska arbeta med en forskningsstrategi för
en evidensbaserad praktik.
- förbättrad kommunikation mellan styrelsen och medlemmarna
- tankar om en dialogbaserad hemsida
- ny medlem i föreningen
- FoU Välfärds konferens 2011
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och den lades till handlingarna.
§8. Val av nya ledamöter
Valberedningen har bestått av Eva Rönnbäck, FoU Västernorrland, Katarina von Greiff, FoU Nordost,
Stockholm, Margareta Hansson, FoU Välfärd, Regionförbundet Örebro.

Valberedningens förslag till nya ledamöter var:
Carina Forsman Björkman, FoU Sörmanland
Madeleine Blusi, F0U Västernorrland
Lisbeth Eriksson, F0U Nordväst, Stockholms län
Elisabeth Beijer, F0U 1 Väst
Jenny Malmsten, Malmö F0U
Årsmötets deltagare beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
§9. Val av ordförande och sekreterare

Förslag till ny ordförande var Jenny Malmsten, Malmö F0U.
För att avlasta ordföranden föreslogs det att en särskild post som sekreterare skulle utses. Förslag till
sekreterare var Elisabeth Beijer, F0U i Väst.
Årsmötet bifaller förslaget om ordförande.
Årsmötet bifaller förslaget om sekreterare.
Valberedningen tackades för sitt arbete.
§10. Val av valberedning
Förslag till valberedning var tre personer av avgående ledamöter, Ann-Christine Larsson, Fokus
Kalmar, Peter Anderberg, Kompetenscentrurn Blekinge och Marie Karlsson, SocialCentrum Region
Halland.
Förslaget bifalles av deltagarna på årsmötet.
§11. Rapporter
-

Märit Malmberg informerade om årsredovisning för föreningens webbplats och den finns
tillgänglig på www.fouvalfard.se,

§12. Förslag om att utveckla en mer interaktiv hemsida
Märit Malmberg berättade om förslaget att utveckla en mer interaktiv hemsida, med tre nya
funktioner:
lnteraktiv anslagstavla
Interaktiv debattsida
Virtuellt sammanträdesrum
-

-

-

Märit vill använda det nya nätverket för informatörer och kommunikatörer som ett bollplank och
arbetsgrupp för utvecklingen av hemsidan.

Förslag till beslut att Märit får i uppdrag att genomföra utvecklingsförslaget i samverkan med det
nybildade nätverket för informatörer och kommunikatörer,
Förlaget bifalles av deltagarna på årsrn•ötet.

§13. Förslag om höjning av medlemsavgiften
Det informerades om att utvecklingen av webbplatsen är avhängig av finansieringen och utfallet av
FoU Välfärds konferens. Dessutom får föreningen inte längre någon sponsring av Socialstyrelsen.
Därför föreslås det att medlemsavgiften ska höjas från 3000:- till 4000:- per år.
Förslaget bifalles av deltagarna på årsmötet,
§14. Kriterier för medlemskap
Frågan om kriterier för medlemskap har tidigare varit uppe på årsmötet och styrelsen fick frågan
tillbaka i fjol för att omarbeta förslaget. Anledningen till att frågan lyfts är främst för att styrelsen
behöver en tydlig formulering att ta ställning till vid förfrågningar om medlemskap.
Styrelsen presenterade ett nytt förslag till kriterier för medlemskap samt ett förslag som kommit in
från Thomas Tydén, Dalarnas forskningsråd. Dessa löd följande:
Förslag 1: (Thomas Tydén)
“Medlemskap kan tecknas av FoU-miljö inom välfärdsområdet som huvudsakligen har kommuner,
landsting eller region som huvudman”
Förslag 2: (styrelsens förslag>
“Medlemskap kan tecknas av FoU-miljö inom välfärdsområdet, vars verksamhet riktar sig till
kommunernas socialtjänst och/eller områden i näraliggande områden och vars arbete syftar till
forskning och utveckling”.
Förslag 3:
Tilläggsförslag: Som ett särskilt tillägg, oavsett vilken av ovanstående formuleringar
som väljs, föreslår styrelsen årsmötet följande tillägg till stadgarna: “Alla ansökningar om
medlemskap ställs till ordförande och prövas individuellt av styrelsen”.
Efter diskussion valde Thomas Tydén att omformulera sitt förslag till:
Förslag 1: “Medlemskap kan tecknas av FoU miljö inom välfärdsområdet vars arbete syftar till
forskning och utveckling”
Deltagarna på årsmötet godtog omformuleringen.
Förslag 1, tillsammans med tilläggsförslaget, bifalles av deltagarna på årsmötet. Beslutad formulering
lyder:
“Medlemskap kan tecknas av FoU miljö inom välfärdsområdet vars arbete syftar till forskning och
utveckling. Alla ansökningar om medlemskap ställs till ordförande och prövas individuellt av
styrelsen’.
§15. Nya medlemmar till föreningen
CKS hälsas välkomna som nya medlemmar.

§16. Val av arrangörer FoU konferens 2012
Vid årsmötet fanns det ingen kandidat till arrangör för FoU-välfärds konferens 2012. Därför fick den
nya styrelsen i uppdrag att hitta en arrangör för nästa års konferens bland FoU-verksamheterna.
Eftersom tidigare sponsring av konferensen har utgått så är det svårt att få konferensen att gå ihop
ekonomiskt och en höjning av konferensavgiften kan bli nödvändig.
§17. Beslut om att ge bidrag för att täcka ev. underskott från årets konferens

Efter att en förfrågan har gått ut till F0U miljöerna tidigare så har det beslutats att FoU Välfärd går in
med ett bidrag för att täcka ett ev. underskott från konferensen med max 50 000:-.
§18. Mötet avslutas

Ordföranden avslutar årsmötet och tackar årets arrangör, F0U Västernorriand, för en vl genomförd
konferens.
Avgående ordförande avtackas, liksom avgående ledamöter i styrelsen.
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Ordförande

Marie Karlsson
Sekreterare

Elisabeth Beijer
Justerare

Ulrika Hernant
Justerare

-

