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Verksamhetsberättelse
Föreningen Social Omsorg, FSO
2019–2020
Föreningen Social Omsorg
Föreningen Social Omsorg, FSO, har under verksamhetsåret 2019–2020 haft 72 registrerade
medlemmar 2019-12-31. (Under verksamhetsåret 2018–2020, 749 registrerade medlemmar.)

Föreningens styrelse
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Styrelsemöten
Under verksamhetsåret har styrelsen haft arton protokollförda styrelsemöten, inklusive
styrelsens konstituerande möte, sex som telefonmöten, sex i Stockholm och Huddinge, samt
sex arbetsmöten via Skype. De sex styrelsehelgerna har inkluderat andra aktiviteter såsom
planering och arbete i arbetsgrupper, samt träffar med andra intressenter inom området social
omsorg. Vi kommer att ha ett avstämningsmöte till innan årsmötet (13/10).
Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Årsmötet 2019 gick av stapeln på Ålands hav ombord på Birka Princess den 7-8 april.
På årsmötet föreläste:
Alain Topor, psykolog och docent vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet
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?
Samt, Alva Appelgren, författare och filosofie doktor i kognitiv neurovetenskap, 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.
Föreningens verksamhet verksamhetsåret 2019–2020
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 med mera, som ligger i linje med föreningens syfte.
Styrelsen har under året arbetat enligt verksamhetsplanen 2019–2020, antagen under årsmötet
2019. Styrelsen består av sju medlemmar.
Styrelsen haft hjälp av en arbetsgrupp under året.
Arbetsgruppen för 100-årsjubiléet.
Samt arbetat med Stipendiefondens styrelse.
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. Mycket av arbetet har handlat planering inför 100-årsjubiléet, till
dess pandemin kom. Vi har även lagt ner mycket arbete med förberedelser inför eventuell
nedläggning av föreningen.
Styrelsen har varit på studiebesök på TAM-arkivet, intressant och givande. Där finns
föreningens hela historia, protokoll, tidskrifter, klädesdräkter, broscher med, mera arkiverat.
Under våren 2020 har en stor del av styrelsearbetet gått på halvfart och knappt det. På grund
av pandemin och extrem arbetssituation har det ej funnits någon större tid över till att ägna sig
åt FSO och föreningsarbete, utan dygnen har gått åt att lösa situationen på våra arbetsplatser.
Styrelsen har Skypat under sommarmånaderna, för att hålla sig ajour med varandra, och hur
situationen ser ut för enskilda styrelsemedlemmarna.
Medlemskommunikation
Fyra nyhetsbrev har gått ut till medlemmarna. Två nyhetsbrev, sommar- och julhälsning.
Kallelsen till årsmötet samt information om att årsmötet har blivit inställt.
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
Arbetet med att hålla hemsidan aktuell, har fortskridit under verksamhetsåret.
Nyhetsfeeden på startsidan är nedlagd från och med den 1 juli 2020 och släktes då.
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. Som tidigare nämnts bevakas infomejlen, enligt schema av webbansvariga.
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 Sara Gustavsson
Roxell. Representanter från FSO:s styrelse har träffat Sara Gustavsson Roxell
två 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.
Vision samarbetsavtal med FSO upphörde den sista juni 2019. Anledning till uppsägningen
av avtalet hänvisade Vision till GDPR.
Informationsmaterial
Informationsbroschyren, välkomstbrev och profilmaterial till nya medlemmar och
introduktionsmaterial för nya förtroendevalda har styrelsen. Under verksamhetsåret har ej
funnits behov av att använda det materialet.
Medlemsregister
Idag har FSO ett väl fungerande medlemsregister. Registret sköts av 2 ledamöter i
styrelsen.
Medlemsrekrytering
Vi har ej fått några nya medlemmar under året, men däremot har vi förlorat de flesta av våra
medlemmar.
Marknadsföring
Styrelsen har ej arbetat aktivt med marknadsföring och medlemsrekrytering under
verksamhetsåret. Då beslut om nedläggning väntas att komma på årsmötet 2020.
Ekonomi
FSO:s ekonomi har under året varit i balans. Dock har föreningen tappar de flesta av sina
medlemmar. Medlemsavgiften har varit vår inkomstkälla för att driva verksamheten. Vi har ej
tagit ut någon avgift efter 20-07-01, då det förväntas ett avvecklingsbeslut av föreningen.
Vi har fått föreningsbidrag från fackförbundet Vision för årsmötet 2019, samt för 2020 som är
ett välkommet tillskott. De största utgifterna för föreningen är styrelsen, årsmötet,
bokföringen och har varit nyhetsfeeden på hemsidan.
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