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Protokoll
§1 Godkännande av kallelse och dagordning
-

NOUSA-priset 2014

§2 Val av sekreterare
-

sekteterare Anu-Riina Svenlin

§3 Godkännande av förra mötets protokoll
-

Förra mötets protokoll godkändes

§4 Presentation och hälsningar från olika nordiska länder“ Vad är på gang inom utbildningar?”
-

Sammanfattningvis kan konstateras att det pågår mycket nytt inom utbildingen i olika
länder. Speciellt doktorandutbildning har ökat och är i utveckling. Tex. i Island disputerar i
år de två första inom ämnet socialt arbete. I Norge har det grundats ett nytt nationellt råd
som ska bedriva samarbete mellan olika socialhögskolor och universitet, första mötet är i
november. NordPlus samarbete är viktigt, speciellt för Grönland och Island. I Danmark
börjar första nätbaserade Socialrådgiveruddannelse, VIA University College inom kort. I
Finland: samarbete mellan skolorna sker inom SOSNET- nätverk och för tillfället bjuds
nationella nätbaserade kurser som är öppna för alla som studerar socialt arbete på
universitet. Lärarna kan också använda materialet som komplement i egna undervisningen. I
Sverige ordnades nyligen ämneskonferens inom socialt arbete.

§5 IASSW-hälsningar (Anna)
a) senaste boardmeeting var i juli i Melbourne: 2 nya styrelsemedlemmar valdes in: Linda
Kreutzer från Kanada och Hernando Munoz Sanche från Columbia
b) Mark Hendrickson valdes till new treasurer
c) i Melbourne accepterades en ny global definition på social arbete (se IASSW hemsida
www.iassw-aiets.org)
d) IASSW har många olika kommitteer och alla är välkomna att delta i kommitearbetet
e) Helle Strauss är medlem av redaktionen för Social Dialogue och tar gärna emot förslag
på artiklar etc.
f) man kan söka projektmedel från IASSW, tidsfristen är den 30 november
g) Anna är ordförande i international project committee, projektrapporter kommer att
publiseras på IASSW hemsida
h) nästa världskonferens ordnas i Sydkorea juli 2016
i) Anna har skrivit en rapport om NASSW position och verksamhet till IASSW, det krävs
medlemsskolor från fem olika nordiska länder för att NOUSA fyller kriterier för att ha
en representant i IASSW board
j) Anna uppmanar alla arbetsutskottets medlemmar att uppmunta socialhögskolor och
universitet i respective land att bli medlemmar i IASSW, lista på medlemmar finns på
IASSW hemsida
k) man kan också bli inviduell medlem i IASSW
l) Gudny lovade skriva en kort text om varför universitetet i Island vill vara medlem och vi
kan publicera texten på hemsidan för att motivera andra nordiska skolor
m) den internationella socialarbetardagen firas den 17 mars 2015 och IASSW uppmuntrar alla
skolor att lyfta fram dagen i undervisning eller ordna ett speciellt seminarium för att
uppmärksamma dagen osv.

§6 Förberedelser inför lunchseminarium i konferensen
Anna gör en kort introduktion, Anu-Riina och Gunnlaug ger en exempel på var hur
studenranden/social arbetare kan delta i offentliga debatten, andra medlemmar bidrar med
kommentarer och frågor
§7 Uppadatering av handlingsplan (se bilaga)
a) handlingsplanen och tidtabell uppdaterades
b) arbetsutskottetsmedlemmar skickar åt Anna faktureringsaddresser och andra upplysninagr
för fakturering av medlemssskolor i sitt eget land för att räkningarna med medlemsavgift
kan skickas ut, deadline 30.10.2015.
c) nytt: vi ber om en presentation av månadens social högskola/universitet som publiceras på
hemsidan och på FB för att öka kännedom om skolorna i olika länder, Anu-Riina gör ett
förslag på hur presentationen kan läggas upp och Kokkola presenteras först och skickar sen
bollen vidare till en annan skola i ett annat land.
d) efter varje arbetsutskottsmöte skriver sekreteraren och ordförande ett nyhetsbrev som
arbetsutskottets medlemmar kan använda för medla aktuella händelser inom respektiv land

e) varje land skriver en nationell handlingsplan på hur NOUSA:s strategiplan kan
förverkligas, deadline för planer 1.3.2015 och en genomgång av planer görs på nästa mote i
mars
f) plan: vi skriver en artikel om utbildning i socialt arbete och dess utveckling i Nordiska
länder sen 2003, arbetet påbörjas när nästa landsrapporter har samlats
g) innehållet och strukturen på två års rapporter diskuterades; förslag att det skulle skrivas
på engelska/svenska, skulle kunna göras mer som ett survey
e) information om projektmedel sökning skickas ut i början av 2015, ansökningstiden slutar
1.6.2015 och ansökningarna behandlas i ett Skype.möte i juni 2015
f) att diskutera i fortsättningen: vilka är möjligheterna att söka medel tex från Nordiska
ministerrådet, hur vi kan öka studerandes deltaganden i FORSA/NASSW konferenser i
framtiden
§8 Genomgång av strategiplan
- publiceras på hemsidan i Pdf-format (Marcus)
§9 Hemsida, Facebook
- Det har varit problem med hemsidan sen ordförande och skolan förändrades och i och med
den så en del innehåll av hemsidan som var baserad på den föregående skolan försvann.
Sekreteraren samlar in gamla protokoll och kontaktar förra ordgföranden.
-riktlinjer för projektmedlem bör översättas till svenska (Marcus gör det)
- medlemslistan finns på hemsidan
-FB-sidan kan uppdateras av alla och läsas också av de som inte är registrerade i FB
-FB-sidan är till formen mer dynamisk och det är lättare och snabbare att dela händelser
- Marcus kan ge administrator/moderator-rättigheter för de som vill
- Annas förslag: när arbetsutskottet har ett möte så skriver vi ett inlägg som kan publiceras
både på hemsidan och på Facebook, försat inlägget blir en sammanfattning av diskussionen
i lunchseminarium i Malmö
- Vi bjuder kolleger i olika länder att skriva till bloggen och länkar bloggen till FB-sida, se
exempelvis Hrefnas text, bloggunderlag finns färdigt på hemsidan, bloggtexten sänds till
Marcus som kan publicera den
§10 Ekonomi
-

Vi har inte fått in medlemsavgifter för i år för det saknas officiella anvisningar för
fakturering av varje medlemsinstitution (se punkt §7)

§11 NOUSA-pris
– priset delas ut åt Frank Ibsen från Danmark
§12 Nästa möte
-

5.-6.3.2015 Köpenhamn, Metropol universitet, Bente och Louise Harkes ansvarar
19.-20.10.2015 Oslo, Monica ansvarar

§ 13 Övriga ärenden
-

Danmarks nya suppleant är Louise Harkes
diskurssion om Anni Haugens initiativ: Palestina-situation, alla skriver några meningar
/tankar och skickar åt Anna och hon gör en sammanfattning på vad som är NASWW
statement som alla kan kommentera, deadline för texter ska skickas åt Anna senast 15
December

Anna Metteri

Anu-Riina Svenlin

Ordförande NASSW

Sekreterare NASSW

