
 

 

NOUSAs arbetsutskottsmöte 

Närvarande: Anna Metteri (ordförande), Marcus Knutagård, Gunnlaug Miljeteig , MarieKathrine Poppel, 
Bente Vibeke Lauridsen  

Tid och plats: 25–27 mars 2014 Nuuk, Grönland 

 

Protokoll från arbetsutskottsmöte 

1. Dagordningen fastställdes.  

2. Marcus Knutagård valdes till sekreterare 

3. Föregående protokoll godkändes. 

4. Arbetsutskottets nya medlemmar presenterade sig själva. 

5. Arbetsutskottet arbetade fram en strategisk plan för perioden 2014–2016. 

 Ett förslag till nästa årsmöte är att justera ramarna för NOUSAs representation i andra 

organ.  

 Utvärdering av projektmedel under perioden 2011-2013. Det har under perioden inte 

inkommit några ansökningar om projektmedel. Därmed har inga projektmedel beviljats 

under perioden. Det beslutades i arbetsutskottet att sprida informationen ytterligare 

genom hemsidan för att stimulera ansökningar av projektmedel. 

 

6. Arbetsutskottet arbetade fram en ny handlingsplan samt tillhörande tidsplan för perioden 2013-

2016. Det beslutades att utskottet ska se över ramarna för landsrapporterna vid nästa möte. 

7. Ordförande informerar om IASSWs möte i Vietnam. De önskade utbyte med andra länder. De som 

önskar mer information hänvisas till att ta kontakt med Anna Metteri. Mötet belyste bland annat 

betydelsen av postkolonial teori i förståelsen av hur ett land utvecklas. Definitionen av socialt 

arbete diskuterades och accepterades av IASSWs styrelse den 21 januari.  

8. Onsdag den 26 mars 2014 hade vi ett SKYPE-möte med Anke Beuck angående EASSWs senaste 

möte. Nästa möte med EASSW hålls i Spanien i vecka 17. Vi beslutade att vi kan framföra eventuella 

frågeställningar till Anke inför detta möte.  

9. Marcus Knutagård informerade om arbetet inför den nordiska FORSA/NOUSA-konferensen i Malmö 

i oktober 2014. 

10. Marcus Knutagård informerade om arbetet med att synliggöra NOUSA i sociala medier, hemsidan, 

Facebook, blogg 

11. Anna Metteri informerade om ekonomin. Vi har € 23 000 i augusti 2013. Efter arbetet med 

hemsidan, betalning av konferensrummet i Stockholm mötet och betalning av mötesresan av den 

islänska arbetsutskottsmedlemmen samt skuld för världskonferensen har vi en balans på € 16 

615,39.  

Arbetsutskottet har fått in en ansökan från en sökande som önskar söka medel för konferensavgift 

samt boendekostnader till konferensen i Melbourne. Arbetsutskottet beslutade att vi ej kan bevilja 

denna ansökan, då NOUSA inte har haft en utlysning av konferensmedel. Arbetsutskottet ställer sig 

positiv till att lyfta upp frågan vid nästa årsmöte för att diskutera huruvida NOUSA skall instifta ett 



stipendium för konferensresor, avgifter och omkostnader om medlemsinstitutionerna finner detta 

vara av intresse. Arbetsutskottet menar att ett sådant stipendium i så fall skall utformas med en 

öppen ansökan där tydliga principer för hur medlen skall hanteras framkommer. 

12. Nästa möte blir den 19 juni via SKYPE 

13. Övrigt 

 

 

Anna Metteri    Marcus Knutagård  

Ordförande NASSW  t.f. sekreterare NASSW 

 


