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Valg af dirigent og referent.

Vibeke Bak Nielsen byder velkommen til årets generalforsamling og foreslår Søren Peter Olesen som dirigent.
Dette vedtages. Stella Mia Sieling-Monas udpeges som referent.
Søren Peter konstaterer at indkaldelse til generalforsamling er rettidigt udsendt, sammen med dagsorden og
sidste års referat. Herefter gives ordet til formanden, til en beretning om bestyrelsens arbejde i det
foregående år.



Bestyrelsens beretning for 2017

FORSA’s største og mest succesfulde arrangement i det foregående år har været FORSA Nordic konferencen i
samarbejde med NOUSA og under titlen ”Decisions, outcome and change”. En velafviklet konference afholdt
på Metropol i København, med stort fremmøde og internationale keynotes. En smule kritik af konference gik
på det manglende beskæftigelsesperspektiv, hvilket er forsøgt imødekommet med temaet for årsmødet om
”samfundets fokus på arbejde og uddannelse”. Også økonomisk var Nordisk Konference vellykket.
Da bestyrelsen ved sidste konference konstituerede sig, blev det besluttet, at man satte arbejdet i
bestyrelsen en smule på lavt blus og med fokus på drift – grundet formand og næstformands forestående
ph.d.-afleveringer. Kombineret med et stort oprydningsarbejde i administration og revision i foreningen, har
dette betydet, at aktivitetsniveauet i FORSA i en periode har været lavere end normalt.
FORSA deltog i Folkemødet 2017 med stor succes. Bestyrelsen har dog besluttet at ophøre samarbejdet med
Stop Fattigdom Netværket efter længere tids overvejelse om, hvorvidt det var det rette netværk og hvorvidt
vi fik tilstrækkeligt fokus på FORSAs mærkesager igennem dette netværkssamarbejde, også set i lyset af de
udgifter der er forbundet med deltagelse. Ambitionen er nu at vi skal tidligere i gang med planlægningen af
kommende års folkemøder, til fortsat deltagelse. Vi har fremadrettet mulighed for billig overnatning og leder
efter samarbejdspartnere.
Ph.d.-netværket i FORSA har gennemgået en grundig oprydning, som har betydet udmelding af en række
medlemmer der ikke længere er aktive ph.d.-studerende og indmeldingen af en række nye. Netværket
består således fortsat af lige over 30 ph.d.-studerende lavet over og der er blandt andet blevet afholdt et
spændende gå-hjem-møde på UCC, hvor to ph.d.’ere præsenterede deres forskning på børn og
ungeområdet. Der har desuden været afviklet en række aktualitetsforedrag af gode venner af FORSA i Århus
året igennem, senest om ”Dokumentation og effekter i socialt arbejde” af Marie Østergaard Møller.
FORSA fik ny revisor for godt halvandet år siden. Vi har i den forbindelse fået en del kritik af vores
medlemshåndtering, som vi har taget til efterretning. Det har betydet at der er ryddet op i
medlemskartoteket, som har haft en betydning for medlemstallet. Det øgede arbejde for revisionen har haft
betydning for udgiftsniveauet, hvilket har betydet at vi har måtte hjemtage nogle administrative opgaver i
bestyrelsen, herunder mailhåndtering, opdatering af kartotek, ind- og udmeldinger, mv. Der pågår et fortsat
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arbejde omkring medlemshåndtering og administration, som eventuelt fremover kan udføres som en
studenterfunktion. Der arbejdes i 2018 med at finde den rette løsning.
Vi har i FORSA diskuteret, hvordan vi får andre professionerne end socialrådgiverne engageret i FORSA’s
arbejde, arrangementer og diskussioner. Vi har i den forbindelse blandt andet taget kontakt til BUPL, som vi
pt. er i dialog med om videre samarbejde. De er begejstrede for et potentielt samarbejde. SL har meldt
tilbage at deres forskningsinteresse pt. er placeret andetsteds.
Vi arbejder fortsat med udviklingen af vores forhold til institutionsmedlemmerne. Dette også ud fra andre
nordiske FORSA-erfaringer med fald i medlemstal og en forståelse af, at institutionsmedlemmerne kunne
blive bærrene fremover. Vi gentænker derfor hvordan institutionsmedlemskaber kan sammensættes
fremover. Vi vil gerne se på, hvordan samarbejdet kan kvalificeres og hive dem med ind i vores aktiviteter
mere tydeligt, eksempelvis gennem markedsplads på vores årsmøder mv.
Der spørges ind fra forsamlingen til FORSAs deltagelse i Folkemødet, og det uddybes hvad dette års
deltagelse har bestået i, hvilke udgifter der har været forbundet hermed (tog-transport, frokost til tre
personer, lidt yderligere forplejning, samt 5000 kr. til Stop Fattigdom) og hvad vi har fået ud af det (FORSA
dagsorden, kontakt til samarbejdspartnere og institutionsmedlemmer, mv). Der stilles forslag om, at vi
fremover kan arbejde med at få ”almindelige” FORSA medlemmer med, eller institutionsmedlemmer og
derved give dem en platform for deltagelse.
Det bemærkes fra forsamlingen, at det kan være svært for medlemmer og andre at få deres deltagelse i
årsmødet dækket af deres organisationer, såfremt de ikke præsenterer noget på årsmødet. Dette kunne
måske medtages i programmet i form af fx et poster-seminar, workshops og lignende. Et oplæg kan være en
forudsætning for at flere får mulighed for at deltage.
Beretningen godkendes af forsamlingen.



Aktivitetsplanen
Aktivitetsplanen for 2018

Punktet er nyt og foreslået af bestyrelsen, som oplysning til og godkendelse af forsamlingen.
Socialrådgiverdage:
Socialrådgiverdage: FORSA deltager i lighed med sidste år med en række af temaerne fra årsmødet og
præsenterer disse i en workshop. Vibeke Bak Nielsen repræsenterer FORSA.
Deltagelse i Folkemødet 2018:
2018: Som fremlagt under beretningen vil FORSA i 2018 arbejde frem mod
deltagelse i Folkemødet, under nye former – eksempelvis ved at få plads i et telt hos nogle af vores
samarbejdspartnere eller institutionsmedlemmer og lade nogen fra ph.d.-netværket præsentere nyere
forskning.
Fire årlige ”gå”gå-hjemhjem-møder”:
møder”: Dette er bestyrelsens minimumsambition. Møderne skal holdes med to i
Københavnsområdet og to andetsteds i løbet af 2018. Temaerne kan variere og vil hovedsageligt, men ikke
udelukkende, trække på Ph.d.-netværket. Møderne skal også gerne skabe potentiale for at hverve af nye
medlemmer.
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Symposium om FORSA i fremtiden:
remtiden: Vi afholder i november et nordisk bestyrelsesmøde, som skal handle om
hvordan vi arbejder med FORSA i fremtiden. De andre nordiske lange melder om faldende medlemstal,
begrundet i den udvikling der har været inden for forskningsfeltet i socialt arbejde. Det er svært at tiltrække
medlemskaber og deltagelse i arrangementet. Der pågår derfor en debat omkring hvordan vi kan tænke
FORSA fremover, også internationalt. Vi har taget en diskussion i FORSA Danmark om, hvordan socialt
arbejde har udviklet sig igennem årene og hvordan dette har betydning for FORSA. Vi foreslår derfor et
såkaldt symposium for FORSA i 2018, for de som er og har været engagerede i FORSA, om netop disse
spørgsmål.
FORSA Nordic:
Nordic: Mødet med de andre nordiske bestyrelser afholdes den 9.-10-novemeber og skal ud over
FORSA fremover også handle om Nordic Social Work Research, som fremadrettet får såkaldt ”open acces” og
derved ikke længere er forbeholdt vores medlemmer.
Forsamlingen spørger ind til beslutningen om Open access og det fremføres, at der er tale om en redaktionel
beslutning og en generel udvikling på tidsskriftsområdet. Per Westersø foreslår at vi kan undersøge
mulighederne for fremtidigt samarbejde med nationale tidsskrifter, sådan som vi lignende har med Udenfor
Nummer. Søren Peter bemærker det paradoks der ligger i, at vi har faldende medlemstal til trods for knapt
1000 medlemmer på de sociale medier, og at det nok er i disse baner at vi bliver nødt til at tænke
fremadrettet. Det vil være positivt at tage disse diskussioner på et symposium. Vibeke Bak Nielsen
bemærker, at der kan være grund til at gentænke FORSA’s stemme og position, i en situation hvor vi
konkurrerer om folks tid og ressourcer og at vi måske skal blive mere klare på, hvad vi mener og hvad vi
gerne vil. Skal vi være mere skarpe i vidensdiskussionerne på hvor vi står, eller skal vi holde fast i det brede
perspektiv? Disse ting vil vi gerne drøfte med FORSA’s netværk.
Desuden afholdes den nordiske todages konference i 2018 i Finland og vi vener pt. på deres udspil om datoer
og lokation.
Dirigenten konstaterer at aktivitetsplanen er godkendt af forsamlingen.



Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag og punktet bortfalder.



Vedtægtsændring

Bestyrelsen foreslår en reduktion af kontingentbetalingen med 50 %, ved indmeldelse efter 1. august.
Forslaget skal have virkning fra 1. august 2017.
Forsamlingen beslutter enstemmigt at ovenstående tilføjes til vedtægternes paragraf 3a og 3b, således at
vedtagelsen gælder såvel individuelle medlemskaber som institutioner.
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Regnskab 2016

Kasserer Tina Harlev indleder med at bemærke den fine balance i foreningen på kr. 50.823. Dette skyldes på
indtægtssiden blandet andet overskuddet fra den nordiske konference i 2017.. Årsmødet i 2016 gav ligeledes
et fint overskud. Udgifterne indebærer blandt andet befordring og forplejning til bestyrelsesmøder,
deltagelse i Folkemødet og afholdelse af arrangementer året igennem.
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Uddybninger 1: Tab af debitor – som formanden beskrev, har vi været igennem en oprydning af
medlemskartoteket og har konstateret et antal ikke-betalende medlemmer. Dette har medført en del
arbejde fra revision og bestyrelse og har desuden betydet, at vi har udmeldt flere medlemmer grundet
manglende kontakt eller gentagende manglende betaling.
Uddybning 2: Skyldige poster tilbageført 2015 – posten dækker over regninger, som har været sat til betaling
tilbage i 2015, men som sidenhen ikke har været gjort krav på. De budgetterede udgifter er således ikke
blevet anvendt, selvom de var sat til side i budgettet. Blaaberg revision har ved overtagelse af arbejdet for
FORSA derfor anbefalet, at tilbageføre posteringen. Dette medvirker til den positive bundlinje. Kasser Tina
Harlev verificerer efter generalforsamlingen dette med den kritiske revisor, Per Westersø.
Forsamlingen bemærker det overskud, der findes på budgettet og spørger ind til hvad dette påtænkes
anvendt til. Det uddybes af kasserer hvor overskuddet stammer fra og det anbefales af nuværende og
tidligere kritisk revisor, at vi sørger for løbende netop at have en smule overskud, grundet løbende udsving
og uforudsete udgifter og arrangementer, samt at vi løbende trods overskuddet bør fokusere på vores
medlemstal og indtægter.
Forsamlingen godkender regnskabet for 2016.
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Forslag om revideret budget 2017

Tina Harlev fremfører, at vi i lyset af oprydningen i revisionen også har fået anledning til et mere realistisk
budget for 2017, blandt andet i lyset af tab af personkontingenter. På institutionsmedlemssiden ses ligeledes
en reduktion. Indtægtsgrundlaget i foreningens budget skal derfor justeres, jævnfør tabellen ved foregående
punkt.
På indtægtssiden kan vi se at udgifter og indtægter til årsmødet 2017 kun lige akkurat løber rundt og at der
således ikke generes et overskud.
Per Westersø bemærker som kritisk revisor, at der ved sidste generalforsamlingen blev vedtaget en
kontingentforhøjelse, som ikke er blevet effektueret. Tina Harlev forklarer, at oprydningsarbejdet på
medlemssiden har betydet en nedgang i antallet af betalende medlemmer og at det derfor har været en
udfordring samtidig at implementere den stigning i pris, som ellers var vedtaget, når medlemmer har været
kontaktet grundet manglende betaling. Per præciserer at en godkendelse af budgettet fra forsamlingen
således også betyder en godkendelse af denne afvigelse i 2017.
Forsamlingen spørger ind til, hvordan der arbejdes med at hverve medlemmer af begge typer. Det
fremlægges at bestyrelsen løbende drøfter mulighed for rekruttering igennem sociale medier, ved
arrangementer og via studiestederne. Ambitionerne om at udvide samarbejdet med sundhedsområdet og
det pædagogiske området rummer også muligheder i denne sammenhæng. Det foreslås at vi engagerer
studiestederne og kandidatuddannelserne mere, også som institutionsmedlemmer. Bestyrelsen vil arbejde
videre med en strategi for rekruttering for 2018.
Forsamlingen godkender det reviderede budget for 2017.



Budget 2018

Fremadrettet besluttes følgende kontingenter for medlemskab:
-

Studerende/pensionistmedlemskab 2018: 250 kr.
Individuelt medlemskab 2018: 500 kr.
Institutionsmedlemskab 2018: 4000 kr.

Forsamlingen godkender budgettet for 2018, herunder rettelsen af institutionsmedlemssatsen fra 3500 kr. til
nu 4000 kr. inklusiv den indflydelse dette vil have på budgettet for 2018.
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Valg til bestyrelsen og valg af kritisk revisor

Således ser opstillingen ud for det kommende bestyrelsesår:
Fortsætter i bestyrelsen
Vibeke Bak Nielsen (formand)
Tina Harlev (kasserer)
Jacob Christensen
Katrine Sjørslev Nielsen

På valg
Stella Mia Sieling-Monas
Durita Johansen
Anne Mette
Esben Kullberg

Opstiller ikke
Jonas K. Ørnbøll
Lis Montes de Oca

Forsamlingen vælger de fire opstillede kandidater.
Det bemærkes at foreningen har brug for en suppleant fremadrettet. Durita Johansen, som tidligere har
været medlem i kraft af sit engagement i SDS, vil gerne varetage denne tjans. Det har ikke været muligt i
denne omgang at engagere et nyt SDS-medlem til observationsstatus.
Den nye bestyrelser holder et kort konstituerende møde i forlængelse af årsmødet fredag den 27. oktober
2017. Per Westersø genvælges som kritisk revisor.
Generalforsamlingen godkender valget til den kommende bestyrelse.



Eventuelt

Der er ingen indkomne forslag og punktet bortfalder.
Formanden slutter generalforsamlingen med en tak til bestyrelse for det store arbejde med årsmødet.
Søren Peter takker for god ro og orden og hæver generalforsamlingen 2017.

Skrevet af Stella Mia Sieling-Monas
Torsdag den 26. oktober 2017
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