Protokoll FoU Välfärds årsmöte den 30 augusti 2012
Närvarande
Styrelsen för FoU Välfärd
Jenny Malmsten, ordförande, FoU Malmö
Elisabeth Beijer, sekreterare, FoU i Väst/GR
Carina Forsman Björkman, FoU i Sörmland
Madeleine Blusi, FoU Västernorrland
Lena Chirico, Regionförbundet Uppsala län
Lisbeth Eriksson, FoU-Nordväst
Birgit Häger, FoU Välfärd Värmland
Övriga deltagare
Medlemmar i FoU Välfärd
§ 1 Mötets öppnande
Jenny Malmsten öppnade mötet.
§ 2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Lis Palm, Fyrbodals kommunalförbund
§ 3 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Elisabeth Beijer, FoU i Väst/GR
§ 4 Val av justerare och tillika rösträknare
Till justerare och tillika rösträknare valdes Rolf Dahlin, FoU Västernorrland, och Bengt
Eriksson, FoU Skaraborgs kommunalförbund.
§ 5 Mötets behöriga utlysande
Årsmötet fann mötet vara utlyst i behörig ordning.
§ 6 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes och det fanns inga övriga frågor.
§ 7 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011/2012 (bilaga 1)
Jenny Malmsten föredrog verksamhetsberättelsen som beskriver styrelsearbetet,
utvecklingsarbetet med föreningens webbplats, ”Ordförande har ordet”, medverkan i den
nationella samrådsgruppen för en evidensbaserad praktik och i arbetsgruppen kring den
forskningspolitiska propositionen, samverkan med SKL samt nya medlemmar. Fokus för
styrelsen det här verksamhetsåret har varit arbetet med årets konferens som arrangerades av
styrelsen.
Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.
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§ 8 Rapporter och diskussionspunkter
8:1 Rapport om föreningens webbplats www.fouvalfard.se (bilaga 2)
Märit Malmberg Nord, FoU i Väst/GR, har sammanställt en rapport om
utvecklingsarbetet med webbplatsen och ekonomin. Förväntat saldo i augusti 2013 är
+44 517 kronor. Rapporten antecknades till protokollet.
8:2 FoU Välfärds roll som språkrör
Jenny Malmsten inledde en diskussion om FoU Välfärds roll som språkrör utifrån
frågeställningar om hur representanter för olika uppdrag bör utses, vad som krävs för att
representanterna ska få mandat samt hur kommunikationen mellan styrelsen och
medlemmarna ska ske mellan årsmötena. Frågorna diskuterades i smågrupper.
Förslag som framfördes vid årsmötet var att representanter ska utses genom att styrelsen
formulerar en kravprofil för uppdraget som skickas ut via FoU Välfärds kontaktlistor samt
publiceras på webbplatsen. Nomineringar skickas till styrelsen som sedan fattar beslut om att
utse person. Anteckningar publiceras kontinuerligt på www.fouvalfard.se. På detta sätt får
FoU Välfärds representanter mandat. Det fanns också idéer om att inventera kompetensen
bland medlemmarna.
Följande förslag på kommunikationsvägar med medlemmarna nämndes: bloggen på
www.fouvalfard.se, kontaktlistor till representanter för medlemmarna, hearings mellan
årsmötena, regionala dialogmöten och workshops vid den årliga konferensen. Ett förslag var
att bloggen kunde utvecklas för att även ”icke-offentliga” diskussioner i särskilda frågor
skulle kunna föras.
De förslag som framfördes vid årsmötet antecknades till protokollet för styrelsen att arbeta
vidare med.
8:3 De regionala stödstrukturerna
Även denna punkt inleddes av Jenny Malmsten med frågor som diskuterades i smågrupper
utifrån vilka aktörer och forum FoU Välfärd bör föra en dialog med/i samt hur FoUmiljöernas gemensamma arbete kan stärkas.
Årsmötet lyfte fram följande förslag: dialog med andra aktörer än SKL exempelvis
socialdepartementet, socialchefernas förening och politiskt förtroendevalda på nationell nivå,
att skriva samman de frågor vi behöver samverka kring, fånga upp aktörer som behöver ingå
men som inte gör det idag, exempelvis skolan, samt att utveckla internationella kontakter när
det behövs.
Årsmötet framförde även att det positionspapper för en evidensbaserad praktik som tagits
fram av tidigare styrelse har varit till stor nytta och bör uppdateras.
Det finns enligt årsmötet ett uppenbart behov av gemensamt agerande, inte minst när det
gäller frågor som rör de regionala stödstrukturerna/evidensbaserad praktik.
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Sammanfattningsvis efterlyste årsmötet ett fortsatt aktivt förhållningssätt från styrelsens sida
på olika vägar.
Förslagen antecknades till protokollet.
8:4 Stadgerevision (bilaga 3)
Med handlingarna till årsmötet hade bilagts ett förslag från styrelsen om en översyn av
stadgarna för FoU Välfärd. Förslaget är föranlett av att vissa aspekter i stadgarna eller
tolkningen av stadgarna kan vara hindrande för FoU Välfärd som en aktiv förening.
Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att
-

initiera en stadgerevision för att anpassa stadgarna till FoU Välfärds verksamhet så
som den ser ut idag
förankra förslaget till nya stadgar bland föreningens medlemmar exempelvis genom
arbetsgrupper eller diskussioner på FoU Välfärds blogg
presentera ett förslag till nya stadgar på mötet 2013 som också fattar beslut om
desamma

9 Motioner
Några motioner till årsmötet hade inte inkommit.
10 Nya medlemmar till föreningen
Under året har FoU Västerbotten blivit medlemmar i föreningen. FoU Västerbotten hälsas
välkommen vilket antecknades till protokollet.
11 Val av ledamöter till styrelsen
Ann-Christine Larsson, Fokus Kalmar, framförde valberedningens förslag till ny styrelse.
Avgående ledamöter är Lena Chirico och Birgit Häger. Catharina Höjer avgick i samband
med verksamhetsårets start. Som nya styrelsemedlemmar föreslogs Mats Ericsson, FoU
Centrum Vård och omsorg Linköping, Ulrika Hernant FoU Socialtjänst Skaraborgs
kommunalförbund och Lolo Lebedinski, FoU Välfärd Sjuhärad.
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
12 Val av valberedning
Årsmötet beslutade att välja Birgit Häger, FoU Välfärd Värmland, Lena Chirico,
Regionförbundet Uppsala län och Eva Rönnbäck, FoU Västernorrland, till ny valberedning.
13 Val av arrangör för FoU Välfärds konferens 2013
Fokus Kalmar har i samarbete med Nationellt Kompetens Anhöriga förklarat sig villig att
anordna 2013 års konferens.
Årsmötet beslutade att välja Fokus Kalmar som arrangör av konferensen.
14 Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades.
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15 Mötets avslutande
Lis Palm avslutade årsmötet med att tacka styrelsen för årets konferens och styrelsearbete
samt avgående ledamöter för sitt arbete i styrelsen.

Lis Palm
Ordförande

Elisabeth Beijer
Sekreterare

Bengt Eriksson
Justerare

Rolf Dalin
Justerare
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