Protokoll fört vid FoU Välfärd styrelsemöte 22/10 2013
Närvarande:
Kartin Engbo
Mats Eriksson, ordförande
Marie Ernestad
Ulrika Hernant
Susanne Holmsten
Lolo Lebedinski, sekreterare
Lis Palm, adjungerad under § 9, med per telefon
Viktoria Skoog

§1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna.

§2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg av en övrig fråga: Gemensam struktur på FoU‐rapporter.

§3 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är justerat, lagt till handlingarna och finns publicerat på
föreningens webbplast.

§4 Summering av Kalmarkonferensen
Styrelsen skickar ett stort och varmt Tack! till arrangörerna av årets konferens och särskilt till
Agneta Hammerin för en lyckad och väl genomförd konferens.
Styrelsen ser konferensen som en viktig arena och mötesplats för FoU‐enheterna i en tid som
präglas av snabba förändringar och där vi tycks befinna oss i ett paradigmskifte när det gäller
FoU‐miljöernas innehåll och verksamhet. Konferensen kan då tjäna som en sammanhållande
faktor för FoU‐enheterna.
Utifrån årets konferens tycks det som att FoU‐enheterna har ett behov att mötas och reflektera
och problematisera sina verksamheter. Ofta hamnar FoU‐diskussioner på praktikspåret, men
styrelsens mening är att det är viktigt att det är FoU som står i fokus för diskussionerna, att vi
problematiserar och reflekterar kring vad FoU i sig själv är och står för och hur vi kan utveckla
FoU. Styrelsens intention är att dessa frågor finns med till kommande konferens.
Styrelsen tycker också att det behövs fler nationella nätverk där FoU deltar inom olika ämnen.
Det skulle stärka FoU‐frågorna om vi går samman och söker forsknings eller projektmedel
tillsammans i olika FoU konstellationer i större utsträckning än vad so m görs idag.

Det finns t ex EU utlysningar där det finns program, som borde vara intressanta för FoU
miljöerna. Där krävs det att FoU‐miljöerna går samman och gör gemensamma ansökningar.

§5 Årsmötet i Kalmar
Årsmötesprotokollet är justerat och kommer att läggas ut på hemsidan. Ansvarig för att det
sker är Mats.

§6 Samverkan SKL
FoU Välfärds styrelse har haft regelbundna möten med SKL‐medarbetarna Anna Lilja
Quarlander, som är ansvarig för överenskommelsen om en evidensbaserad praktik inom
socialtjänsten och som arbetar med frågor som rör socialtjänstens kunskapsstyrning och
kunskapsutveckling, och Eva Marie Rigné, som arbetar med samordning av FoU‐frågor på
svensk och europeisknivå, bevakning av forsknings‐ och innovationspolitik, stimulera
samverkan mellan kommuner, landsting och regioner, näringsliv och akademi samt kunskaps‐
och erfarenhetsutbyte. FoU Välfärds ordförande och ytterligare en ledamot av styrelsen har
deltagit i dessa möten som har ägt rum i SKLs lokaler.
Under den här punkten diskuterade styrelsen också frågan om FoU Välfärds representation
och engagemang i Den nationella samrådsgruppen för en evidensbaserad praktik. Cecilia
Bokenstrand och Eva Rönnbäck har båda representerat FoU Välfärd i gruppen. Frågor om både
gruppens och FoU Välfärds representanters aktivitetsstatus och om hur deltagarna återkopplar
till styrelsen diskuterades också.
Vidare kom frågan om andra strategiska samarbetspartners och omvärldsorientering upp.
Socialstyrelsen och Internationella Programkontoret (EFS‐ansökningar) faller in under de
kategorierna enligt styrelsen mening.
Styrelsen beslutar:
att från och med nästkommande styrelsemöte bjuda i SKL‐representanterna till en del av
styrelsemötet för att på så sätt göra hela styrelsen delaktig i informationsutbytet. Mats tar
kontakt och bjuder in.
att Lolo tar kontakt med Cecilia Bokenstrand och reder i ovanstående frågor kring Den
nationella samrådsgruppen för en evidensbaserad praktik.
att Mats tar kontakt med Mari Forslund, Socialstyrelsen och bjuder in henne till en del av ett
styrelsemöte under verksamhetsåret (en timme).
att Mats kontaktar Internationella Programkontoret och bjuder in dem till en del av ett
styrelsemöte under verksamhetsåret (en timme).

§7 Hemsidan
Styrelsen diskuterar FoU välfärds webbplast (hemsidan) från följande perspektiv: användning
av webbplatsen och då särskilt bloggen, kostnader för webbplatsen och då särskilt vad det
kostar att administrera och driva bloggen. Förutvarande styrelser har lagt stora ansträngningar
på att få fart på bloggandet i föreningen, men intresset bland medlemmarna har varit lågt, av
antalet inlägg på bloggen att döma.
Styrelsen beslutade:
att fortsätta traditionen med att publicera ett ordförandebrev på FoU Välfärds webbplats efter
varje styrelsemötet. Mats är ansvarig för att så sker,
att uppdra åt Lolo att kontakta Märit Nord, som förvaltar webbplatsen och handhar ekonomin
för den och till nästa styrelsemöte be om en ekonomisk rapport där kostnaderna för att driva
bloggen särskilt tas fram. I uppdraget ingår också att be Marit Nord om en ekonomisk rapport
till varje, kommande, styrelsemöte under verksamhetsåret,
att fortsätta diskussionen om webbplatsen och då särskilt bloggen på nästa styrelsemöte i
december.

§8 Verksamhetsplanering för styrelsen 2013‐2014
Styrelsen diskuterade hur medlemmarna kan göras delaktiga i det utvecklingsarbete som pågår
inom föreingen och som påbörjats av tidigare styrelser. Under punkten diskuterades också
tider för kommande styrelsemöten.
Styrelsen beslutade:
att ägna del av nästa styrelsemöte åt att arbeta fram en webbenkät som skall gå ut till
medlemmarna, i januari månad, via e‐post. Medlemmarna kommer, i webbenkäten, att
tillfrågas om vilka tänkbara utvecklingsområden de ser för FoU välfärd,
att tiderna för resterande styrelsemöten inom verksamhetsperioden är:
18 december 2013, kl. 10:00‐16:00
17 februari 2014, kl. 10:00‐16:00
14 april 2014, kl. 10:00‐16:00
9 juni 2014, kl. 10:00‐16:00
27 augusti, kl. 14:00‐16:00.

§9 Konferens 2014
FoU Fyrbodal, med Lis Palm som huvudansvarig, har åtagit sig att arrangera nästa års FoU
konferens och årsmötet för FoU Välfärd, med stöd av FoU Skaraborg under arrangemangen.
Styrelsen beslutade:

att konferensen och årsmötet hålls den 28 och 29 augusti 2014. Tid för förmöten och lokaler
för dessa kommer att finnas i anslutning till konferensen den 27 augusti på eftermiddagen på
konferensarenan,
att en arbetsgrupp ur styrelsen bestående av Mats, Ulrika och Lolo träffar Lis för gemensam
konferensplanering under november månad,
att Lolo blir styrelsens kontaktperson till Lis under arbete med konferensplaneringen.

§10 Övrig fråga
Gemensam struktur på FoU‐rapporter, ägande och förvaltning av metoder och modeller
På senaste FoU konferensen fördes ett rundabordssamtal, där ett 20‐tal personer deltog, om
det är möjligt och önskvärt utifrån medlemmarnas perspektiv, att införa en gemensam
struktur/ gemensamt granskningssystem i syfte att kvalitetssäkra de FoU rapporter,
vetenskapliga artiklar etc som publiceras av medlemmarna i FoU Välfärd. Styrelsen
diskuterade hur man kan ta hand om den diskussionen och föra ut den till en vidare krets
bland medlemmarna.
Vidare diskuterades frågan om vem som äger och förvaltar metoder och modeller och andra
verktyg som tagit fram genom olika projekt i FoU miljöer. Också det frågor som väckts under
senaste FoU konferensen.
Styrelsen beslutade:
att pröva frågan om en gemensam struktur/gemensamt granskningssystem genom att försöka
få igång en diskussion bland medlemmarna på föreningens webb‐plats och samtidigt bjuda in
intresserade att anmäla intresse till en arbetsgrupp, som arbetar vidare med frågan inför
kommande årsmöte,
att, när det gäller frågan om förvaltning och ägande av metoder etc som arbetats fram i FoU
miljöer, ta upp frågan med SKL och Socialstyrelsen vid kommande möten.

§11 Mötets slut
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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