Minnesanteckningar från samverkansgruppens möte ( Kunisprojektet)
den 10 juni kl 9-11 på GFC
Närvarande: Lotta Bergström (projektledare), Ylva Donning (inst för socialt arbete, AnnCharlotte Gustavsson (Vägen ut kooperativen), Helena Carlström, Fontänhuset, Mohammed
Negahdari (Karriärkraft Media), Jan Ströhm, (GF-sak), Pia Svankvist (GFC) och U-C Hedin
(inst för socialt arbete).

Lotta hälsar välkommen och presenterar punkterna på dagordningen idag:
1. Summering av arbetet hittills: Lotta rapporterar om läget, verkar som projektet nu
har tagit fart efter framtidsverkstaden i mars.
a) Idéerna om mentorskap för en klass på termin 1 verkar kunna förverkligas redan till
hösten. Lotta har haft kontakt med Dietmar Rauch som är kursansvarig och skall
träffa honom för diskussion om uppläggningen. Lotta har varit ute hos flera
organisationer och beskrivit projektet. Jordhammars Handelsträdgård, Karriärkraft
och Fontänhuset har förklarat sig villiga att ta emot en grupp studenter under
hösten, (förslagsvis 10 studenter var). Hon har också informerat på GF-sak och
Vägen ut-kooperativ men inte fått besked ännu från dem. Nu ser deltagarna från
organisationerna meningen med detta o. det är lättare att få med dem i samarbetet.
Pia Svankvist menar att man måste göra ett utskick och tillfråga fler organisationer
och få med dem i arbetet. Det finns ca 100 organisationer som är medlemmar i GFC.
Vi diskuterar flera andra lämpliga organisationer som borde bjudas in till samarbete.
Det bestäms att bjuda in till en informationsdag redan i september och göra utskick
till GFC:s medlemsorganisationer, eventuellt även organisationer som är medlemmar
i GSE. Pia och Lotta avgör vilka som skall bjudas in. En inbjudan sänds ut före
sommaruppehållet och en påminnelse skickas efter semestrarna. Vi beslutar att infodagen skall hållas den 23 september kl 13-16 i GFC:s lokaler.
Mohammad föreslår att personal från socialtjänsten i stadsdelarna också skall bjudas
in och informeras om projektet. Men vi beslutar att vänta med detta, då projektet i
första hand riktar sig till medlemmar och medarbetare inom idéburna organisationer
(målgrupper för AA-fondens projekt). I ett senare skede av projektet kan också
stadsdelarnas personal behöva informeras.
b) Utom mentorskapsklassen blir det som vanligt en temadag på termin 1 för alla fyra
klasserna med information från idéburna organisationer. I höst ligger denna dag den
19 oktober kl 11-14 (storgrupp) och klassinformation kl 15- 17. En förberedelseträff
med ansvariga lärare är utsatt till 15 juni, där även Lotta är kallad. Tema och
preliminärt program för den dagen skall diskuteras på träffen.
c) Idéluncherna, som anordnats av RIO-gruppen kommer att fortsätta under hösten.
Nu har även representanter för studentkåren kommit med i arbetsgruppen. Dessa
har föreslagit att idéluncherna skall äga rum en gång i månaden och förläggas till
Café Haga under lunchtid för att nå ut bättre till studenterna. Den första idélunchen

för hösten är utsatt till 17 september kl 12-13 och Lotta är då inbjuden att informera
om projektet tillsammans med deltagare från organisationerna och ev. någon
student. Planeringsgruppen för idéluncherna träffas igen den 11 september kl 11 i
Café Haga, Lars Rönnmark är sammankallande i denna grupp.
d) Kursansvariga för kursen i socialt arbete på samhällsnivå och opinionsbildning är
Jörgen Lundälv och Katarina Hollertz. De är nu kontaktade om möjligheterna att ta
med andra studenter och deltagare från organisationerna i sin kurs. Syftet är att även
organisationsmedlemmar skall få del av kunskaper och praktisk erfarenhet av att t ex
skriva debattartiklar. Lotta har sökt Jörgen Lundälv och Ylva Donning har talat med
Katarina Hollertz, som var mycket positiv till att ta emot medlemmar från
organisationerna på vissa moment i kursen. Fortsatt arbete med utformning av detta
moment pågår.
e) Det föreslås också att vi skall informera om Kunisprojektets arbete på något
personalmöte, förslagsvis senare i höst och rapportera om de aktiviteter som är på
gång och vad som är planerat inför vårterminen 2016.
2. Diskussion om projektets mål och syften; hur vi skall kunna göra projektarbetet
hållbart på sikt. Ylva Donning tar upp frågan om en kurs i social mobilisering liknande
den som har funnits i flera år vid socialhögskolan i Lund. En sådan kurs kan läggas
in som ordinarie kurs för studenterna och som uppdragsutbildning för
organisationsdeltagare. Vi diskuterar uppläggning samt strategier för att utveckla en
sådan kurs, vilka extra medel som behövs och vilka regelförändringar som eventuellt
behöver genomföras för att alla deltagare i kursen skall få högskolepoäng. Vi
beslutar att en mindre grupp (förslagsvis 3 personer från Kunis-projektet) skall
besöka Arne Kristiansen och Cecilia Heule i Lund och noggrant undersöka
finansiering, regler etc. Dessutom skall vi inbjuda Arne och Cecilia till ett möte här i
Göteborg senare i höst. Eftersom det finns medel kvar i budgeten för första året (se
nedan) kan dessa reskostnader finansieras av projektet. Beslut att också maila över
Bengt Börjessons utvärdering av kursen i Lund till samtliga i samverkansgruppen.
Samtliga närvarande i samverkansgruppen ställer sig mycket positiva till detta
förslag, som kan implementera projektets mål och idéer i utbildningen för framtiden.
3. Pia Svankvist informerar om budgetläget (se bilaga till anteckningarna).
Kostnaderna för olika arrangemang (t ex framtidsverkstaden) har varit mindre än
vad som planerats. Projektet startade också 15 oktober 2014 och det skall redovisas
för första året i september 2015. Idag finns ett överskott på 180.428 kr som kan
användas till aktiviteter i början av hösten t ex informationsdag i september och
resekostnader till Lund, inbjudna gäster därifrån mm. Pia menar att man kan
använda pengarna till utgifter före den 15 oktober men även reservera medel för
mentorskapet och kursen i opinionsbildning som går i december 2015. Diskuteras
också behovet av att köpa in/leasa en kamera till projektet, som kan användas för att
dokumentera olika aktiviteter, vilket beslutas.

4. Lotta informerar om årsrapporten som skall inlämnas i september till Allmänna
arvsfonden. Hon har börjat samla material till denna rapport men är mycket tacksam
för bidrag från ledamöterna i samverkansgruppen. Arbetet med årsrapporten pågår
under sommaren och skall vara inlämnat till Arvsfonden i början av september. Ett
mer fullständigt förslag kommer därför att sändas ut till samverkansgruppen under
augusti för påsyn och synpunkter. Kostnadsberäkningar för föreslagna insatser kan
komma att behövas.
5. Övriga frågor: a) Förslag från Ylva om att alla deltagare i Framtidsverkstaden får ett
intyg på sitt deltagande. Beslut om detta och Lotta lovar verkställa beslutet.
b) Diskuteras också att organisationsdeltagare slits mellan sitt ordinarie arbete och
deltagande i projektet. De måste få ersättning för den tid som de lägger ned t ex vid
studenters besök ute i verksamheterna. Det beslutas att ersättning för sådant arbete
skall utgå.
c) Nästa möte i samverkansgruppen bestäms till den 9 september kl 14-16 på GFC.
Med tillönskan om Trevlig sommar! avslutas dagens möte.
Vid pennan:
Ulla-Carin Hedin

