Protokoll från styrelsemöte FoU Välfärd 2010‐05‐05
Närvarande:
Ulf Hyvönen, ordf, UFFE, Umeå kommun
Katarina von Greiff, FoU Nordost, Stockholm
Eva Rönnbäck, FoU Västernorrland
Margareta Hansson, FoU Välfärd, Regionförbundet Örebro
Ann‐Christine Larsson, Fokus, Kalmar län
Marie Karlsson, SocialCentrum, Region Halland
Anders Arnsvik, FoU Nord‐Väst
Peter Anderberg, Kompetenscentrum Blekinge
Mårten Wirén, adj ledamot, Socialstyrelsen
1. Mötet öppnades. Dagordningen godkändes med tillägg av en punkt om eventuellt
deltagande från styrelsen vid FSS (Föreningen Sveriges Socialchefer) konferensen i höst. Till
mötessekreterare valdes Marie Karlsson.
2. Minnesanteckningarna från förra mötet gicks igenom och läggs till handlingarna.
3. Frågan om medlemskap i SPARC kommer att tas upp på årsmötet. Ulf skriver ett förslag
och skickar ut det till styrelsen.
4. Rapporter:
•

Planeringsarbetet inför årets FoU‐konferens
Det har varit bra att information om konferensen har lagts ut fortlöpande på
konferensens hemsida. Detta informationssätt kan med fördel användas även av
kommande konferensarrangörer.
Inför konferensen har nya former för presentation och genomförande diskuteras.
Därför blir det intressant att se om det blir en bättre dialog mellan deltagarna vid
denna konferens.
Vem tar över stafettpinnen? FoU Västernorrland har tackat ja till att vara arrangör vid
FoU Välfärds konferens 2011.

•

Medlemskriterier
Marie och Ann‐Christin har sett över hur medlemskriterierna har formulerats på
hemsidan och har funnit flera oklarheter:
Det enda som klart nämns om medlemskriterierna är att medlemskap kan tecknas av
FoU miljö som inte har universitet eller högskola som sin huvudsakliga huvudman.
Styrelsen anser inte att huvudmannaskapet är det viktiga utan istället vilken
verksamhetsinriktning FoU miljön har. Det bör även finnas kopplingar till
kommunernas socialtjänst och områdena i dess gränsland. Medlemskapet bör
kopplas till hur FoU Välfärd definierar en FoU verksamhet. Det behövs också en

formulering om vad vi menar med välfärdsområdet. Marie och Ann‐Christin arbetar
fram ett underlag till det förslag som styrelsen lägger fram till årsmötet.
Under medlemsavgifter står det både att medlemskapet är avgiftsfritt och att det
innebär en kostnad för hemsidan. Ett förslag till formulering är: ”Hemsidan
finansieras solidariskt av medlemmarna samt genom överskottet från konferensen”.
Det ska också finnas en hänvisning till årsmötesprotokollet för bestämd avgift. Marie
och Ann‐Christin undersöker om formuleringen kan skapa problem och kräva en
revisor.
•

Möte med plattformsgruppen
Vid styrelsemötet den 28/1 fick en grupp FoU‐chefer i uppdrag att skriva ett underlag
om FoU‐miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst. Den 12/4 träffade
representanter från denna grupp av FoU‐chefer (Ulf Hyvönen, Eva Rönnbäck, Martin
Börjeson, Karin Alexanderson och Sven‐Erik Wånell) representanter för
plattformsarbetet på SKL (Camilla Sköld Jansson, Marie Ernestad och Susanna
Wahlberg) för att diskutera detta underlag. Rapporten fick ett bra mottagande och
den sätter in FoU i ett sammanhang för det fortsatta arbetet. I rapporten ska det
skrivas in att den togs fram på uppdrag av FoU Välfärds styrelse.

•

Arbetet med ”program för god äldreomsorg”
Mårten berättade att det är föreslaget att stödet till FoU‐miljöerna ska bakas in i de
regionala stödstrukturerna. Han berättar också att valet att göra äldreområdet till en
pilot är ifrågasatt. Piloten kommer att utvärderas av Anders Hanberger.
Endast ett fåtal avsiktsförklaringar hade kommit in i nuläget. De behöver dock ingen
politisk förankring i detta läget.

•

Arbetskonferens ”Evidens‐Informed Practice”
Det blev ingenting med det för de skandinaviska deltagarna. Askmolnet satte stopp
för det.
Man kan läsa mer om Research in Practice på: www.rip.org.uk

•

Hemsidan
Vi gick igenom Märits rapport och förslag till utvecklingsplan. Hemsidan har
utvecklats på ett mycket positivt sätt och styrelsen ger Märit klartecken att fortsätta
detta utvecklingsarbete utifrån föreslagen plan.

5. Hur arbetar vi vidare med skrivelsen om ”FoU‐miljöers roll för en evidensbaserad
socialtjänst”?
Rapporten ligger ute på hemsidan så att alla kan ta del av den. Ett förslag är att man även i
avsiktsförklaringarna kan hänvisa till denna rapport. På konferensen hade det varit bra om
rapporten fanns med i konferensmapparna (Ulf tar upp detta med Jenny).
Rapporten ska ses som ett arbetande dokument som kan uppdateras efterhand.

6. Förberedelser inför årsmötesförhandlingarna:
•

Verksamhetsberättelse
Ulf skriver ett förslag i början av juni som sedan skickas ut till styrelsen.

•

Nya ledamöter
Margareta, Eva och Katarina har suttit i styrelsen i 2 år och ska nu bytas ut. Det gör
att tre nya ledamöter ska väljas. Valberedningen arbetar med förslagen.

•

Sekreterare på årsmötet
Marie Karlsson är det namn styrelsen enar sig om att föreslå.

•

Redovisning av läget på hemsidan inkl. ekonomirapport
Detta blir en punkt på årsmötet.

•

Nästa års konferensarrangör
FoU Västernorrland har tackat ja.

•

Förtydligande av medlemskriterier
Marie och Ann‐Christine tar fram ett förslag som skickas ut till styrelsen innan
sommaren. Därefter skickas den ut till medlemmarna inför årsmötet.

•

Övriga beslutspunkter på årsmötet
‐ SPARC
‐ Hälsa nya medlemmar välkomna
‐ Puffa för rapporten ”FoU‐miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst”

7. Övriga frågor
‐ Den 31/8 (vid FoU konferensen) träffas styrelsen över en middag på kvällen för att
diskutera igenom årsmötet.
‐ FSS konferensen i Luleå 29/9‐1/10. Det hade varit bra om FoU Välfärd som förening syntes i
detta sammanhang. Ulf har pratat med Yngve om det skulle vara möjligt att finnas på plats
med t.ex. ett bokbord eller med dataskärm uppkopplad till hemsidan.
‐ Förslag om att genomföra några webbaserade styrelsemöten inför nästa omgång.
Adobe Connect?
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