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Verksamhetsberättelse
Föreningen Social Omsorg, FSO
2017-2018
Föreningen Social Omsorg
Föreningen Social Omsorg, FSO, har under verksamhetsåret 2017–2018 haft 901
registrerade medlemmar 2017-12-31. (Under verksamhetsåret 2016–2017, 940 registrerade
medlemmar.)
Föreningens styrelse
Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande
Gunilla Nordberg
Vice ordförande, webbadministratör
Anette Owén
Sekreterare
Ove Lindroth
Kassör
Bo Sjöberg
Vice sekreterare, webbadministratör
Ingrid Johansson
Vice kassör, webbadministratör
Lill-Marie Öhman
Ledamot, webbadministratör
Sara Burman

Surahammar
Örebro
Nacka
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Stockholm
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Gunilla Nordberg, Bo Sjöberg och Lill-Marie Öhman har varit firmatecknare.
Övriga förtroendevalda har varit:
Revisorer:

Valberedning:

Susanne Rydéhn
Harriet Kristensson
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Styrelsemöten
Under verksamhetsåret har styrelsen haft elva protokollförda styrelsemöten och ett med
minnesanteckningar, fem som telefonmöten, sju i Stockholm/Nacka, inklusive styrelsens
konstituerande möte. De sex styrelsehelgerna har inkluderat andra aktiviteter såsom planering
och arbete i arbetsgrupper, samt träffar med andra intressenter inom området social omsorg.
Styrelsen har även haft två kortare möten på telefon, bland annat för verksamhetsfrågor, samt
för att svara på en remiss med kort svarsdatum.
Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Årsmötet 2017 gick av stapeln på Quality Hotel Nacka den 24-25 mars. På årsmötet föreläste:
Kristina Folkesson och Jonas Karlsson från Vision om aktuella socialpolitiska frågor och
ledarskap.
Marianne Andrén och Åsa Vidman från Högskolan i Gävle. ”Utbildning, rekrytering och
kompetensutveckling inom social omsorg”. Därefter följde en livlig diskussion om de
frågorna.
Samt så fick SaS-föreningen tillfälle att presentera sig.
År 2018 planerades årsmötet att återigen genomföras till havs. Men på grund av det var
temaresor på båtarna, så blev det mest ekonomiska alternativet att återigen ha årsmötet på
land i Nacka.
Föreningens verksamhet verksamhetsåret 2017–2018
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 2017–2018, antagen under årsmötet
2017. I och med att styrelsen nu består av sju medlemmar påverkar det kvantiteten på arbetet
styrelsen har kunnat lägga ner på de uppdrag som styrelsen fick från årsmötet. Vi har varit i
snitt 5,5 personer på styrelsemötena, med andra ord allt från tre personer till sex, full styrka
vid ett tillfälle. På grund av sjukdom och livet i övrigt. Styrelsen har löst beslutsmässigheten
genom att det har kunnat gå att få med icke närvarande styrelseledamöter att medverka per
telefon under styrelsemötet.
Styrelsen haft stor hjälp av våra arbetsgrupper under året.
Dessa är tre till antalet.
Arbetsgruppen för att utreda vad formalia av avveckling av föreningen skulle innebära.
Arbetsgruppen för att ge remissvar på Nationella utredningen för kvalitetsplan inom
äldreomsorgen.
Yttrande från Föreningen Social Omsorg, FSO, ang.
Betänkande SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om
äldre personer (dnr S2017/02040/FST). Som finns att läsa på hemsidan.
Arbetsgruppen för föreningens 100-årsjubileum, som är nystartad och kommer att gå i
verksamhet under nästkommande verksamhetsår.
Åsa Vidmans bok om föreningens historia ”Från kamratförening till yrkesförening, ett sekel
med Föreningen Social Omsorg”. Det är klart med avtal med förlag. Layouten av boken är
även den klar och det väntas ett provexemplar i av boken i dagarna.
Vi har arbetat med täta avstämningar, mail- och telefonkonversationen har under året varit
intensiv. Förutom sedvanligt styrelsearbete har styrelsen utifrån årsmötet även arbetat med
följande punkter.
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Medlemskommunikation
Fyra nyhetsbrev har gått ut till medlemmarna. Två nyhetsbrev, en kallelse 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. Fått frågor
och kommentarer därifrån.
Vi har lagt ner mycket arbete på att få hemsidan användartillgänglig, både på webben och i
mobilversionen.
Den uppdateras oftare 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.
Vi finns även på Facebook och Instagram.
Twitterkontot är från och med i vår borttaget.
Uppbyggnad av nya kontaktnät mot myndigheter, organisationer och nätverk
Styrelsen arbetar aktivt med att etablera kontakter/samarbete med organisationer som har
gemensamma intressen med FSO och organisationer som representerar våra medlemmar.
Representation
Föreningen Social Omsorg är representerad i Socialdepartementets referensgrupp till
utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.
Styrelsen har träffat Susanne Rolfner Suvanto, ansvarig för utredningen Nationell
kvalitetsplan för äldreomsorgen och är referensgrupp för den.
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.
Representanter från FSO:s styrelse har träffat Kristina Folkesson tre gånger under
verksamhetsåret. De frågor som FSO och Vision tagit upp gemensamt har exempelvis handlat
om handläggarnas arbetsvillkor, chefers förutsättningar, översyn av socialtjänstlagen och
socionomutbildningarna, samt Nationella kvalitetsplanen för Äldreomsorgen. Vi har även
varit Vision behjälpliga och förmedlat vårt svar om Nationella kvalitetsplanen för
Äldreomsorgen till dem.
FSO har löpande kontakt med Vision och Kristina Folkesson i aktuella frågor.
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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.
Förbättrat 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
Ständigt pågående. Vi får stadigt nya medlemmar, men under året har vi förlorat fler
medlemmar än vi har fått nya. Vi arbetar med alla medel att 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. Bakgrunden till planen är den enkät
och workshop som FSO genomförde 2013 och resulterade i en rapport om FSO:s framtid.
Ekonomi
FSOs ekonomi har under året varit i balans, samt gått med ett plus på 11 000 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 2017, 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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