Information om tidigare föreningen att ha med i övervägandena om
beslut om FSO:s nedläggning eller fortsatta framtid
Under sin snart 100-åriga historia har FSO haft ett antal olika skepnader. Från början var det en
kamratförening där endast de som tidigare varit elever på SFF:s utbildning kunde få tillträde. Det
innebar att det fanns en stark gemenskap bland medlemmarna. Vilka möjligheter skulle det finnas
att idag återgå till att vara en kamratförening?
Under 1970-talet utvecklades FSO allt mer till att bli en yrkesförening, det var inte längre nödvändigt
att ha gått den speciella utbildningen för att kunna bli medlem – snarare var det yrkesverksamheten
som avgjorde. I diskussionerna om detta så fördes det också fram ett annat förslag, nämligen att lägga
ner föreningen och istället skapa en ny intresseförening där alla som är intresserade av äldreservice
skulle kunna ingå. Vilka möjligheter skulle det finnas att idag förändra FSO från att vara en
yrkesförening till att bli en intresseförening för social omsorg?
En viktig del för FSO:s verksamhet är besvarande av remisser, granska förslag och skriva yttranden,
driva frågor (detta har FSO i ärlighetens namn inte gjort så mycket) och helt enkelt vara en röst för
social omsorg gentemot myndigheter och andra intressenter. Vem skulle vara den rösten om
föreningen läggs ner? Behövs den?
Under ett antal år har FSO varit indelad i kretsar för att stärka gemenskapen. Kretsarna utgjorde ofta
den del som rekryterade nya medlemmar. Samtidigt dog kretsarbetet ut och slutligen blev de nedlagda
genom årsmötesbeslut 2010. Skulle nytt kretssystem kunna vara någon slags ny form för
föreningen?
Under de första ca 70 åren av FSO:s historia var dess studiedagar närapå den enda
fortbildningsmöjligheten som fanns för dem som arbetade som föreståndare eller liknande inom social
omsorgsverksamhet. Det medförde också att det var lättare att rekrytera medlemmar. Men i dag då det
finns fler fortbildningsmöjligheter har föreningen haft svårt att få deltagare i tillräcklig omfattning och
nu är det länge sedan några studiedagar arrangerades. Antalet medlemmar sjunker, flest fanns 1996.
Vilka möjligheter finns det att driva föreningen med ett sjunkande medlemsantal?
Tidigare rekryterades nya medlemmar ofta redan under studietiden. När det nu inte längre finns någon
utbildning som specifikt riktas mot socialt arbete inom social omsorgsverksamhet är detta inte lika
enkelt. Rekryteringsförsök har visat sig ge dåligt resultat. Vad kan detta bero på? Har hemsidan
varit inrättad så att medlemskap i föreningen kunnat ge studenter ett mervärde? Är det
önskvärt och möjligt att förändra hemsidan i den riktningen?
Det stora arbetet – de flesta år det enda egentliga arbetet förutom medlemsregister och sådant – som
styrelsen sysslat med är att organisera konferenserna/studiedagarna. Idag ska snarare styrelsen arbeta
med hemsidan. Vad innebär detta för styrelsen? Från början – kanske ända fram till 1966 – så
stadgades det att styrelsen skulle lokaliseras till Stockholm. Detta för att underlätta styrelsearbetet och
för att det inte skulle medföra kostnader för resor och liknande. Numera finns goda tekniska lösningar,
t.ex. Skype som också skulle ha samma effekt. Vilka möjligheter skulle finnas att tänka helt nytt
om styrelsens arbete, uppgifter och uppdrag?
Under årsmötet 2011 beslutades att FSO inte skulle läggas ner utan istället leva vidare genom att
utveckla hemsidan. Hur har det gått med den utvecklingen? Det är inte särskilt ofta som det finns
nyheter på startsidan, med undantag för de nyheter som rullar runt från olika media. Hur stort värde

har de nyheterna? Vilka möjligheter finns det att medlemmar i större omfattning skickar
styrelsen förslag på nyheter till hemsidan?
Från början – fram till 1939 – hölls årsmöte vart tredje år och inom styrelsen utsågs ordförande.
Skulle årsmöten vartannat eller vart tredje år kunna vara ett sätt att underlätta styrelsens
arbete? Eller skulle det finnas risk att styrelsearbetet rinner ut i sanden om årsmötena är för
sällan?
Ja, hur vill vi att det blir med dessa frågor och vad tror vi är möjligt – nedläggning eller
något annat?

