Protokoll från FoU Välfärds styrelsemöte den 3 oktober 2005
Plats

Forum Äldre, Örebro

Närvarande

Per Albinsson, Region Halland FoU, ordf.
Gunilla Fahlström, Forum Äldre Örebro
Ulf Hyvönen UFFE Umeå
Bo Lerman, FoU Äldre Uppsala län
Lisbeth Lindahl, FoU Väst
Tyra Olsson, Dalarnas Forskningsråd
Göran Holst, Blekinge FoU-enhet, adjungerad

Anmält förhinder Eva Nyberg, FoU Södertörn
Bengt Åkerström, FoU jämt Östersund

§ 1 Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§ 2 Ordföranden rapporterar från utvärderingen av FoU – konferensen i Varberg den 23 – 24
augusti 2005. Av utvärderingen framgår att deltagarna var i stort sedda nöjda med såväl
uppläggningen av programmet som plenarföreläsningarna, seminarierna, diskussionspassen,
konferenslokalerna och kvällsarrangemanget. Med andra ord var helhetsintrycket av
konferensen positivt. Enligt några var dock programmet stundtals lite väl komprimerat Något
som kan ses mot bakgrund av att arrangörerna hade årsmötets uppdrag att presentera så
många FoU uppdrag som möjligt. Många hade hörsammat inbjudan att presentera olika
projekt, vilket resulterade i 20 seminarier och fyra lite längre diskussionspass under
konferensen. Uppgiften att rymma detta och samtidigt få ”luft” i programmet visade sig inte
vara helt enkel. Vidare framkom i utvärderingen att diskussionspassen i vissa stycken blev lite
väl lika seminarierna. Synpunkterna vidarebefordras till Blekinge FoU-enhet, som svarar för
nästa års konferens.
§ 3 Årsmötet beslutade inte om valberedning, varför styrelsen beslutar utse
Agnetha Hammerin, fokus, Kalmar, sammankallande
Lotta Berg–Eklundh, FoU Nordost
Bo Engström, FoU Västmanland
till valberedning för år 2006.
§ 4 Hemsidan – Portalen www.fouvalfard.org.
Årsmötet beslutade ge styrelsen i uppdrag att årligen utfärda en rekommendation till
föreningens medlemmar om att avlägga en avgift för gemensam finansiering av hemsidans
kostnader. Avgiften betalas direkt till den organisation som är värd för hemsidan, för
närvarande FoU Väst.
Betalningen har hitintills inte följt kalenderåret, vilket medfört vissa svårigheter. Mot
bakgrund av detta samt då föreningen under år 2005 har ekonomiska medel att utan avgifter
driva hemsidan beslutas att år 2005 ska vara avgiftsfritt samt att betalningen fortsättningsvis
ska följa kalenderåret.

Ordföranden tar kontakt med FoU Väst för att få underlag för avgiften år 2006.
§5 Utveckling av hemsidan.
Torbjörn Carlsson, Dalarnas Forskningsråd har vänt sig till styrelsen med ett förslag om att
utveckla hemsidan för att utöka FoU-rapporters tillgänglighet och spridning.
Styrelsen finner förslaget intressant. För att få mer underlag för ett ställningstagande beslutar
styrelsen bjuda in Torbjörn Carlsson till nästa styrelsesammanträde den 30 november. Frågan
bordlägges i avvaktan på denna information.
§ 6 Nätverk: personalfrågor inom socialtjänstens IFO verksamhet.
Med utgångspunkt från att ett intresse från olika delar av landet uttryckts för det
professionaliseringsprogram för socialsekreterare inom socialtjänstens IFO verksamhet som
är under utveckling och implementering i Dalarna (programmet presenterades under ett
seminarium i Varberg) väcker Tyra Olsson frågan om bildande av ett nätverk mellan FoU
anställda som är på väg att eller intresserade av att starta något motsvarande i sina kommuner.
Styrelsen ställer sig positiv bakom ett sådant nätverk.
Du som är intresserad av att ingå i nätverket kan vända Dig till tyra.olsson@dfr.se.
Under diskussionerna uppkom värdet av gemensamma studier för FoU enheter, där hemsidan
kan vara en väg att efterlysa och etablera nätverk.
§ 7 Ordf. informerar om stimulansbidraget som för år 2006 uppgår till 10 miljoner. Ansökan
ska vara inne till Socialstyrelsen den 31 oktober 2005. Beslutet om vilka FoU enheter som
kommer att tilldelas bidrag samt omfattningen av detsamma kommer att fattas i början av
december .
§ 8 Vikten av att erforderlig teknisk utrustning finns för att möjliggöra för icke närvarande
ledamöter att delta i styrelsesammanträdet påtalas. Detta kommer att uppmärksammas vid
kommande sammanträden.
§ 9 Styrelsen beslutar lägga ut styrelseprotokollen på FoU:s hemsida.
§ 10 Göran Holst Blekinge FoU enhet rapporterar från planeringen inför nästa års konferens.
Arbetsnamnet för konferensen är ”Att göra det bra”. Det finns tankar såväl vad gäller innehåll
som uppläggning av konferensen och föreläsare. Arbetsgruppen är dock endast i början av sitt
arbete, varför Göran Holst återkommer till styrelsen längre fram. En första inbjudan till
konferensen planeras skickas ut i slutet av november eller början av december.
Mot bakgrund av att ganska få deltog under årsmötet i Varberg diskuteras förläggningen av
detsamma vid nästa års konferens. Beslutas att årsmötet skall förläggas inom programmet dag
1 eller dag 2 . Vidare beslutas att ordf. ska inleda konferensen med att berätta om föreningen,
dess bakgrund och syfte samt bjuda in till årsmötet.. Förhoppningen är att fler medlemmar
därigenom ska se det som sin angelägenhet att delta.
Ordf. kommer i samråd med konferensledningen ansöka om ekonomiska medel till
konferensen.
Konferensledningen har fått erbjudande om sponsring från företag mot att dessa får visa sina
produkter under konferensen.

Styrelsen har inget principiellt att invända mot detta utan överlåter åt konferensledningen att
ta ställning till erbjudandet.
§ 11 Ordföranden tackar för visat intresse. Nästa sammanträde förläggs till FoU Södertörn
den 30 november 2005

Vid protokollet

Justeras

Tyra Olsson

Per Albinsson
Ordf.

