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Velkommen til et nyt FORSA Information
Det nye består I, at vi i FORSA i 2016 lancerer en samlet strategi for kommunikationen
med vores medlemmer. Øverst i denne strategi står vores hjemmeside www.forsa.dk. Her
vil du fremover finde alle oplysninger om foreningen, herunder information om vores
arrangementer, historie, samarbejdspartnere og medlemmer. For at understøtte vores
hjemmeside, kan du fortsat følge FORSA på de sociale medier – find os på Facebook,
Twitter og LinkedIn. De sociale medier bruger vi til at holde jer opdaterede om nyheder og
arrangementer. Sidst men ikke mindst, vil vores medlemmer fremadrettet modtage
FORSA Information fire gange årligt. FORSA Information samler det tidligere
medlemsblad af samme navn, med det tidligere FORSA Nyhedsbrev. Den nye form
kommer til at bestå af en kvartalsmæssig 4-6 siders opsamling på aktiviteter i FORSA, nye
arrangementer, annoncering af og referater fra årsmøder, konferencer og gå-hjem-møder.

Tak for FORSA årsmøde 2015
I starten af oktober måned havde vi fornøjelsen af to spændende og produktive dage i
Odense. Under overskriften ”Kontroverser i Forskning i Socialt Arbejde”, havde vi
invitereret forskere, praktikere og uddannelserne til at debattere forskellige tilgange til og
opfattelser af, netop forskningen på vores område. Igennem en række keynote-oplæg,
paneldebatter og workshops kom vi vidt omkring. Blandt andet diskuterede vi hvorvidt
lovgivningen på socialområdet er tilstrækkelig, hvem der skal bestemme over
vidensproduktionen på vores felt, samt menneskesynet i det sociale arbejde i dag.
På workshopsiden blev der budt ind med oplæg fra både sektorforskningen,
professionshøjskolerne og universiteterne, og der blev præsenteret resultater og
kontroverser fra en række meget forskellige forsknings- og undervisningsprojekter.
Tak til både deltagere og medarrangører for et vellykket årsmøde. Samtidig en stor tak til
UC Lillebælt (Socialrådgiveruddannelsen) for at huse vores deltagere under årsmødet.
Årsmødet 2016 er i støbeskeen og vi vil løbende orientere herom på www.forsa.dk.
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Generalforsamlingen i FORSA 2015
Bestyrelsen indledte generalforsamlingen med en beretning fra året der var gået, herunder
bland andet deltagelse i diverse arrangementer og arbejdet med ph.d.-netværket. Dertil
blev

en

række

indkomne

forslag

behandlet.

Disse

handlede

om

en

ny

kommunikationsstrategi for medlemmerne i FORSA, samt en vedtægtsændring om
fremadrettet at give plads til to studerende som observatører i foreningens bestyrelse.
Begge dele blev vedtaget af de på generalforsamlingen fremmødte. Derpå blev
årsregnskabet for 2014 godkendt, sammen med budgettet for 2016.
Generalforsamlingen blev afsluttet med valg til næste års bestyrelse. Her blev intet mindre
end fire medlemmer af bestyrelsen valgt ind. Stort tillykke til de to nyvalgte Vibeke Bak
Nielsen (Aalborg Universitet) og Marie Østergaard Møller (KORA), samt til de to genvalgte
bestyrelsesmedlemmer Stella Mia Sieling-Monas (Aalborg Universitet) og Jonas
Kirkegaard Ørnbøl (Metropol). Anne Mette Carlslund (UCC) blev valgt som suppleant. Se
mere

om

de

enkelte

bestyrelsesmedlemmer

og

læs

det

fulde

referat

fra

generalforsamlingen på vores hjemmeside.
Afslutningsvis skal lyde en stor tak til tre afgående bestyrelsesmedlemmer – Lasse
Porsborg Michelsen, Maria Appel Nissen og Ida Marie Schröder. Vi har sat stor pris på
jeres indsats og takker for jeres store arbejde i FORSA.

Vi ser frem til FORSA-året 2016
Bestyrelsen i FORSA har holdt sit første og konstituerende møde efter generalforsamlingen
2015. Det foregik som et 12-12 møde i København, hvor vi diskuterede temaer og strategier
for det kommende FORSA år og fordelte de forskellige arbejdsopgaver i foreningen.
Vi er glade for allerede nu at kunne præsentere en række aktiviteter for det kommende år.
Vi håber at vi ved at være tidligt ude, kan sikre at så mange af vores medlemmer som
muligt har mulighed for at deltage. Ud over arrangementerne kan I også se de allerede nu
planlagte bestyrelsesmøder.
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FORSA kalender 2016
17.-18. januar 2016: Bestyrelsesmøde i Århus
19. april: Bestyrelsesmøde i København
16. -19. juni 2016: FORSA på Folkemødet på Bornholm
3. oktober 2016: FORSA årsmøde afholdes hos AAU i Aalborg
7.-9. november 2016: FORSA Nordisk konference på Metropol i København.

FORSA på Streetlevel Konference i København
I samarbejde med KORA og Metropol afholdt Aalborg Universitet den 18. og 19. november
en interessant konference, der satte fokus på velfærdsstatens frontlinjemedarbejdere.
Førende forskere fra verden over deltog for at præsentere og diskutere den nyeste
forskning om frontlinjemedarbejderens rolle i samtidens velfærdsstat. FORSA var
naturligvis til stede på konferencen, der blandt andet bød på oplæg fra Michael Lipsky
(Georgetown University) og Evelyn Brodkin (University of Chicago).
Konferencen blev åbnet med en paneldebat ved Michael Lipsky, hvor deltagerne bestod af
Michael Considine (University of Melbourne), Rik Van Berkel (Utrecht University) og
Sharon Wriht (University of Glasgow) som diskuterede Streetlevel bureaukratiets
foranderlige rolle i Welfare to Work reformer. Herefter fulgte to tætpakkede dage med
oplægsholdere og workshops fra hele verden, inden konferencen blev afsluttet med en
paneldebat om frontlinje-forskningen og udviklingen på dette område fremadrettet.
Se mere om konferencen, oplæg og indhold på http://www.streetlevelconference.aau.dk/
eller på Twitter under #SLB2015.
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Om FORSA
Hos FORSA kan du både være individuelt medlem, eller I kan melde jer ind som
institution. Det medfører en lang række fordele, herunder:


Et unikt fagligt netværk, hvor viden og brobygning mellem forskning, praksis og
undervisning er sat i centrum.



Løbende tilbud om spændende lokale arrangementer - der i samarbejde med
FORSA også kan målrettes relevante temaer i egen organisation.



Rabat ved deltagelse i FORSA´s årsmøder. For institutionsmedlemmer gælder
rabatten for op til 10 medarbejdere



Gratis adgang til tidsskrifterne Uden for nummer og Nordic Social Work Research



Som Institutionen får I jeres logo på FORSA’s hjemmeside, samt mulighed for at
profilere egne relevante arrangementer og tiltag.

Medlemskab af FORSA
Et individuelt medlemskab koster 400 kr. om året. Pensionister og studerende kan tegne
medlemskab for blot 200 kr. Et institutionsmedlemskab koster 3.500 kr. pr. år.
Medlemskabet kan oprettes på www.forsa.dk og betales enten via netbank, PBS eller ved
elektronisk fakturering og oplysning af EAN nummer. Læs mere og bliv inspireret på
www.forsa.dk under medlemskab.

Nyhedsbrevets redaktører:
Stella Mia Sieling-Monas (stms@dps.aau.dk)
Susanne Hornbek (susannehornbek@gmail.com)
Vedr. spørgsmål til foreningen:
Formand Per Westersø (pwe@via.dk)
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