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Verksamhetsberättelse
Föreningen Social Omsorg, FSO
2018–2019
Föreningen Social Omsorg
Föreningen Social Omsorg, FSO, har under verksamhetsåret 2018–2019 haft 749 registrerade
medlemmar 2018-12-31. (Under verksamhetsåret 2017–2018, 901 registrerade medlemmar.)

Föreningens styrelse
Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande
Anette Owén
Vice ordförande, webbadministratör
Ingrid Gunnarsson
Sekreterare
Ove Lindroth
Kassör
Bo Sjöberg
Vice sekreterare, webbadministratör
Ingrid Johansson
Vice kassör, webbadministratör
Lill-Marie Öhman
Ledamot, webbadministratör
Sara Burman

Örebro
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Huddinge
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Anette Owén, Bo Sjöberg och Lill-Marie Öhman har varit firmatecknare.
Övriga förtroendevalda har varit:
Revisorer:

Valberedning:

Harriet Kristensson
Zenita Cider

Ljungby
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Annelie Gollungberg
Pernilla Risberg
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Styrelsemöten
Under verksamhetsåret har styrelsen haft tolv protokollförda styrelsemöten, inklusive
styrelsens konstituerande möte, fyra som telefonmöten varav ett med minnesanteckningar, sju
i Stockholm/Nacka/Huddinge och ett i Uppsala. De sju styrelsehelgerna har inkluderat andra
aktiviteter såsom planering och arbete i arbetsgrupper, samt träffar med andra intressenter
inom området social omsorg.
Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Årsmötet 2018 gick av stapeln på Quality Hotel Nacka den 17-18 mars. På årsmötet föreläste:
Kristina Folkesson från Vision om aktuella socialpolitiska frågor.
Imad Elabdala från Hjärnkoll föreläste om posttraumatiskt stressyndrom, hur det är att
komma som flykting och vilket stöd som då erbjuds.
År 2019 kommer årsmötet att genomföras till havs.
Föreningens verksamhet verksamhetsåret 2018–2019
Föreningens och styrelsens verksamhet styrs av stadgar, reglementen och de beslut om
verksamheten som årsmötet fattar. Styrelsen ska dessutom delta i referensgrupper, utforma
skrivelser och remissvar, uppvaktningar etc. som ligger i linje med föreningens syfte.
Styrelsen har under året arbetat enligt verksamhetsplanen 2018–2019, antagen under årsmötet
2018. Styrelsen består av sju medlemmar.
Styrelsen haft hjälp av arbetsgrupper under året. Dessa är tre till antalet.
Arbetsgruppen för att utreda vad formalia av avveckling av föreningen skulle innebära.
Arbetsgruppen för USK-utbildningen.
Arbetsgruppen för 100-årsjubiléet.
Åsa Vidmans bok om föreningens historia ”Från kamratförening till yrkesförening, ett sekel
med Föreningen Social Omsorg”. Allt är klart, och boken kan beställas från hemsidan.
Vi har arbetat med täta avstämningar, mail- och telefonkonversationen har under året varit
intensiv. Förutom sedvanligt styrelsearbete har styrelsen utifrån årsmötet även arbetat med
uppdragen från årsmötet. Förutom arbetet med Framtidens Socialtjänsten, samt en
debattartikel om chefers kompetens som kom av sig på grund av att Kristina Folkesson
slutade på Vision.
Vi har arbetat med frågor om GDPR, resultatet finns att läsa på hemsidan.
Medlemskommunikation
Fyra nyhetsbrev har gått ut till medlemmarna. Tre nyhetsbrev och kallelsen till årsmötet samt
en påminnelse inför årsmötet.
Info@fso.nu bevakas minst var tredje dag. Svar ska ges skyndsamt, men ibland kan svaret
behöva föregås av styrelsebeslut och liknande. Meddelande om att vi mottagit och
återkommer skickas till avsändaren.
Hemsidan
Arbetat med att göra hemsidan mer lättöverskådligt med tydliga rubriker, mindre information
på undersidor, lägga saker under rätt rubrik.
Vi har varit mer aktiva på Facebook. Lägger information och kommentarer där. Styrelsen har
fått frågor och kommentarer därifrån. Vi finns även på Instagram.
Vi har lagt ner arbete på att få hemsidans struktur mer användarvänlig.
Det finns en rutin för uppdatering av hemsidan och det finns funktioner så att inaktuella
inlägg tas bort med automatik. På första sidan finns som innan en nyhetsfeed så där ständigt
finns nyheter om de verksamheter FSO intresseras av. Länkar till olika dokument är under

ständig uppdatering och fler tips, nyheter, kurser och konferenser har lagts in på hemsidan. Vi
har även tillgång till statistik på antal besökare på hemsidan.
Kontaktnät mot myndigheter, organisationer och nätverk
Styrelsen arbetar aktivt med att bibehålla kontakter/samarbete med organisationer som har
gemensamma intressen med FSO och organisationer som representerar våra medlemmar.
Opinionsbildning:
FSO har en övergripande plan för opinionsbildning och påverkan. FSO:s styrelse deltar i den
socialpolitiska debatten vad gäller föreningens verksamhetsområden.
Samarbete med Vision
FSO har fortsatt samarbetet med Vision och deras socialpolitiska strateg Kristina Folkesson,
som tyvärr slutade på Vision under sommaren.
Representanter från FSO:s styrelse har träffat Kristina Folkesson en gång under
verksamhetsåret. Vi har nu etablerat kontakt med Sara Roxell (Kristinas efterträdare), och har
bara hunnit träffa henne en gång den 8/2 2019. De frågor som FSO och Vision tagit upp
gemensamt har exempelvis handlat om handläggarnas arbetsvillkor, chefers förutsättningar,
översyn av socialtjänstlagen och socionomutbildningarna.
Vision har sagt upp samarbetsavtalet med FSO. Det löper ut den sista juni i år. Styrelsen har
även träffat representanter för Vision i den frågan, samt ställt en skrivelse till Vision om att
förlänga avtalet till 2020. Vision avböjde den skrivelsen. Anledning till uppsägningen av
avtalet hänvisar Vision till GDPR. Uppsägningen av avtalet väntas ge stora konsekvenser för
FSO, bland annat med avgiftsinkassering samt fördyrade omkostnader, då förening behöver
inhandla tjänsten.
Informationsmaterial
Informationsbroschyren, välkomstbrev och profilmaterial till nya medlemmar och
introduktionsmaterial för nya förtroendevalda har styrelsen använt sig av under
verksamhetsåret. Samt en Powerpointpresentation om föreningen, som används för
information och marknadsföring, har lagts in på hemsidan.
Medlemsregister
Idag har FSO ett väl fungerande medlemsregister och samarbete med Vision angående
medlemshantering. Vi har utarbetat en rutin för medlemshanteringen tillsammans med
Vision. Registret sköts av 2 ledamöter i styrelsen. Fortfarande innehåller registret dock
informationsluckor då medlemmar ej meddelat, ny mailadress eller adressbyte till
exempel.
Medlemsrekrytering
Vi har ej fått några nya medlemmar under året, men däremot har vi förlorat flera medlemmar.
Vi arbetar med att försöka vända den trenden.
Arbetat med marknadsföring.
Delat ut broschyrer på arbetsplatser, äldreförvaltningen, socionomdagarna.
Marknadsföring
Som ett led i att satsa på marknadsföringen av FSO har styrelsen även under detta år använt
sig av profilmaterial i form av tygkassar, pennor, block, nyckelband och muggar. Styrelsen
har en plan för marknadsföring och medlemsrekrytering.

Ekonomi
FSO:s ekonomi har under året varit i balans, samt gått med ett plus på 1805 kr. Föreningen
tappar ständigt medlemmar, framförallt då man går i pension avsäger man sitt medlemskap.
Medlemsavgiften är vår inkomstkälla för att driva verksamheten. Vi har fått föreningsbidrag
från fackförbundet Vision för årsmötet 2018, som är ett välkommet tillskott. De största
utgifterna för föreningen är styrelsen, årsmötet, bokföringen och nyhetsfeeden på hemsidan.
Medlemsavgiften är höjd till 480 kronor om året från och med 2018-01-01. Det bör under
kommande verksamhetsår ge effekt på intäkterna.
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