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Verksamhetsberättelse för SSF Umeå 2011 - 2012
Styrelse
Styrelsen har haft protokollförda möten ungefär en gång per månad, sommartiden
undantagen. Styrelsen har haft följande sammansättning under året:
Ordinarie ledamöter:
Owe Persson (ordförande), Lisbeth Lundahl (vice ordförande och sekreterare), Erik Idhult
(kassör), Kristina Edström, Kent Pettersson och Harry Gustafsson.
Suppleanter:
Inger Brännström, Tommy Berglund, Leif Stenberg, Kerstin Granberg Lundgren och Willy
Pettersson.

Revisor
Lasse Jacobson har varit föreningens revisor.

Aktiviteter
Samtalsserien ”Är ett annat Sverige möjligt” fortsatte med fem nya samtalsaftnar. I
planeringen medverkade ett antal personer, förutom styrelsemedlemmar även Ingela
Wallrud, Christin Broman och Torbjörn Bergström. Följande samtal ägde rum:
•

Olle Bygren och Leif Stenberg Efter välfärdsanden. Om hur	
  välfärd	
  och	
  hälsa	
  

fördelas	
  idag	
  	
  och	
  i	
  morgon	
  (sept	
  2011)
•
•
•
•

Bengt Göransson: Ingen jävla Berit (ABF, Pilgatan och SSF. Oktober 2011)
Lisbeth Lundahl och Lena Lidström På egen risk. Unga i skarven mellan skola och
arbete (nov 2012)
Ragnar Lundström och Johan Örestig: Trygg eller arbetsskygg? (december 2011)
Britt Jakobsson och Harry Gustafsson: Välgörenhet i välfärdens ställe? (mars 2012)

Vi anordnade en radiobioföreställning baserad på Leif Stenbergs radiodokumentär
•

Varmt blod, kalla känslor. A-lagets berättelser om kärlek", teaterföreställning samt
seminarium om och med Samhällets styvbarn (november 2011). Än en gång fylldes
Frälsningsarméns lokaler av en mycket stor och engagerad skara åskådare/åhörare!
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Owe Persson höll ett anförande på Rådhustorget i samband med ljusmanifestationen den 1
november till minne av alla som avlidit i samband med sitt drogmissbruk.
SSF Umeå medverkade i Solrosuppropet – efterträdaren till påskuppropet – mot utförsäkringar och FAS 3 den 9 april 2012.
Övrigt
SSF Umeås ordförande och vice ordförande tillskrev i juli 2011 ordförande och vice ordförande för Öppen Gemenskap och uttryckte sin oro för ÖGs framtida verksamhetsinriktning
med anledning av att Harry Gustafsson fick lämna sin chefsbefattning. SSF-representanterna
framförde önskemål om klarläggande, helst vid ett personligt möte med de adresserade ÖGföreträdarna. Först i februari 2012 kom ett svar från den nye styrelseordförande för ÖG, och
ett möte ägde rum där SSF-företrädarna åter uttryckte oro över ÖGs framtida inriktning och
invändningar mot det sätt som Harry Gustafsson behandlats på.

Medlemmar
SSF Umeå har ett knappt 20-tal medlemmar, varav flera tillkommit under året. Vid föregående årsmöte beslutades att föreningen bör satsa på en viss utökning av medlemstalet och få
en så bred variation som möjligt för att föreningen ska kunna fylla sin samhällskritiska funktion på ett gott sätt. Till exempel bör SSF Umeå få in fler kvinnor och yngre, liksom medlemmar med utländsk bakgrund. Här har vi emellertid inte varit tillräckligt aktiva, och under det
nya verksamhetsåret behöver vi göra mer för att leva upp till beslutet på förra årsmötet att
utöka och bredda medlemsbasen.

Ekonomi
Under 2011/12 gick en ansökan om föreningsbidrag in till Umeå kommun, och ett bidrag om
10 tkr betalades ut vilket väsentligt förbättrat SSF Umeås ekonomiska situation. Vi har också
erhållit kommunalt stöd för de båda radiobiografföreställningarna, som i stort täckt de
faktiska kostnaderna. Slutligen har flera påminnelser om medlemsavgift också gått ut till
medlemmarna under året.
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