INBJUDAN TILL FSO:s ÅRSMÖTE
6–7 APRIL 2019
Årsmötet kommer i år att vara på kryssningsfartyget M/S Birka med start lördagen
den 6 april klockan 12:30 och avslutas söndagen den 7 april klockan 14:00. Sista dag
för anmälan är fredagen den 1 mars. Motioner ska vara inskickade senast en månad
före årsmötet.
Föreningen står för billigaste färdsätt till och från årsmötet, spara kvitton så ersätts du
för dina utlägg efter redovisning på reseräkning som delas ut på årsmötet. Önskar du
på hemvägen resa med en av Birka Cruises anslutningsbussar bokar föreningen
denna till dig. Föreningen står också för fika och middag på lördagen, frukost och
lunch på söndagen samt boende i delad hytt. Önskar du boende i enkelhytt betalar
du ett tillägg på 300 kronor.
Årsmöteshandlingar publiceras på hemsidan senast två veckor innan årsmötet.
Du skriver själv ut dina handlingar om du önskar. Några utskrivna exemplar kommer
finnas på plats för att bläddra i.
Tryck här för anmälan

Program 6 april
12:30 Samling på Birka Cruises terminal, Stadsgårdsterminalen i Stockholm
13:00 Föreläsning med Alain Topor
Alain Topor, psykolog och docent vid Institutionen för socialt arbete vid
Stockholms Universitet föreläser om Hjälpande professionella: Vilka är de och
vad gör de som brukarna uppfattar som hjälpande? och Stjälpande
professionella: Vilka är de och vad gör de när de motverkar brukarnas
återhämtningsarbete?
14:30 Fika
15:00 Föreläsning med Alva Appelgren
Alva Appelgren, författare och filosofie doktor i kognitiv neurovetenskap
föreläser om motivation, feedback, mindset och viljan att utvecklas. Alva har
arbetat med forskning om vad som gör människor motiverade att vilja kämpa
för att lära. Hon disputerade 2015 vid Karolinska Institutet med sin avhandling
om hur feedback och ett dynamiskt mindset påverkar motivationen och
prestation utifrån studier på hjärnan.
16:30 Ombordstigning på M/S Birka
19:00 Mingel i Seglarbaren för den som önskar
19:45 Middag på restaurang Compagniet
Program 7 april
07:30 Frukost i restaurang Sjösalen
09:00 Årsmöte på konferensavdelningen, däck 6
10:15 Paus
10:30 Årsmötet fortsätter
12:00 Lunch i restaurang Sjösalen
14:00 Båten ankommer till Stadsgårdsterminalen

Varmt välkomna!

