Protokoll FoU Välfärds årsmöte 2014
Plats och tidpunkt: Den 28 augusti 2014, i samband med FoU Välfärds nationella konferens på
Quality Hotel i Vänersborg.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande för FoU Välfärd, Mats Eriksson, förklarar mötet öppnat och hälsar medlemmarna
välkomna.
§ 2 Val av mötesordförande
Mötet väljer Bo Lerman, Regionförbundet Uppsala Län, till årsmötets ordförande.
§ 3 Val av mötessekreterare
Mötet väljer Monica Johansson, Skaraborgs Kommunalförbund, till årsmötets sekreterare.
§ 4 Val av justerare och tillika rösträknare
Mötet väljer Ulf Hyvönen och Lotta Berg Ekman till årsmötets justerare tillika rösträknare.
§ 5 Mötets behöriga utlysande
Inga synpunkter på mötets utlysande, kallelse distribuerades för en månad sedan enligt stadgarna.
§ 6 Godkännande av dagordning
Mötet godkänner föreliggande dagordning utan förändringar eller övriga frågor.
§ 7 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013/2014
Mats Eriksson, ordförande i FoU Välfärd, informerar om verksamhetsberättelsen som i sin helhet
finns att läsa på FoU Välfärds hemsida.
§ 8 Årsredovisning av föreningens webbplats
Bo Lerman ger en bakgrund till föreningens bildande (2001) då ambitionen med förening var en enkel
organisering utan särskild formalisering eller ekonomi. Tidigare hade socialstyrelsen sammankallat
FoU-enheterna. I samband med att webbplatsen skapades tillkom en medlemsavgift, därav denna
punkt på dagordningen.
Piaa Stenbäck, GR Välfärd/FoU i Väst, informerar om ekonomin runt föreningen. De utgifter som bärs
av föreningen är styrelseledamöternas resor och kostnader för webbsidans förvaltning.

§ 9 Redovisning av FoU Välfärds enkät till medlemmarna
Victoria Skoog informerar om den enkät som genomförts under året, hon föreslår att enkäten går ut
på nytt till de enheter som inte svarat för att få en mer hel bild som blir möjlig att dra slutsatser och
jobba vidare med.
Enkäten berör den årliga konferensen, kontakt mellan styrelse och medlemmar samt styrelsens
arbetssätt.
Framgår att den maillista som använts kan ha varit något föråldrad.
§ 10 Diskussion om FoU Välfärds framtida strategiarbete
Med enkäten som bakgrund initierar styrelsen en diskussion kring ovanstående frågeställning.
Styrelsen har haft funderingar kring föreningens funktion bortom den årliga konferensen och
webbplatsen. Trots definierade olikheter i våra respektive FoU-enheter upplever styrelsen att vi ändå
har en gemensam kärna i FoU-miljöerna. Mötet ombeds diskutera i mindre grupper kring följande
frågeställningar.
 Samverkan mellan styrelsen och medlemmarna
 Stimulans av samarbete mellan FoU-miljöerna
 Innehåll i samarbete mellan FoU-miljöerna
Mötets synpunkter lämnas till den kommande styrelsen.
§ 11 Motioner
Föreningen har inte mottagit några motioner inför årsmötet.
§ 12 Nya medlemmar till föreningen
FoU-enheten i Helsingborgs Stad har ansökt om medlemskap. Mötet beslutar att ge Helsingborgs
Stad medlemskap i FoU Välfärd.
§ 13 Val av ledamöter till styrelsen
Mats Eriksson redogör för valberednings förslag:
Ledamöter valda på två år, med ett år kvar
Mats Eriksson
Susanne Holmsten
Marie Ernestad
Chatrin Engbo
Victoria Skoog

Omval på ytterligare två år
Ulrika Hernant

Nyval för två år
Marie Vackermo
Peter Anderberg valdes in 2013 för två år. Valberedningen har inte nått Peter för att efterhöra hans
intresse för fortsatt engagemang. För att komplettera styrelsen inom ramen för föreningens stadgar
föreslås ett fyllnadsval på ytterligare en ledamot.
Fyllnadsval/nyval för två år
Annika Forsgren
Mötet uppdrar vidare åt styrelsen att kontakta Peter Anderberg för att klargöra hans framtida
eventuella uppdrag i styrelsen.
§ 14 Val av valberedning
Mats Eriksson redogör för den information som finns i frågan. Historiskt har valberedningen bestått
av tidigare ledamöter.
Mötet omväljer sittande valberedning för fortsatt uppdrag.
§ 15 Val av arrangör för FoU Välfärds konferens 2015
Bordläggs till morgondagens konferensaktiviteter.
§ 16 Övriga frågor
Inga övriga frågor har inkommit att hantera.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande tackar för förtroendet och för visat intresse och förklarar mötet som avslutat.
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