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Verksamhetsberättelse för SSF Umeå 2012 - 2013 

 

Styrelse 

Styrelsen har haft protokollförda möten ett par gånger per halvår, sommartiden undantagen. 
Styrelsen har haft följande sammansättning under året:  

Ordinarie ledamöter:  

Owe Persson (ordförande), Lisbeth Lundahl (vice ordförande och sekreterare), Erik Idhult 
(kassör), Kent Pettersson, Tommy Berglund och Harry Gustafsson.  

Suppleanter: 

Christin Broman, Inger Brännström, Kerstin Granberg Lundgren, Leif Stenberg och Willy 
Pettersson.  
 

Revisor 

Lasse Jacobson har varit föreningens revisor. 

 

Valberedning 

Bernth Olofsson utgör föreningens valberedning. 

 

Aktiviteter 

Föreningen anordnade tillsammans med LO och ABF xx samtal inom ramen för 
Samtalsserien ”Är ett annat Sverige möjligt”, nämligen: 

• Det måste finnas en väg ut ur det här samhället med Göran Greider som inledare. 
Till detta samtal strömmade så många deltagare att vi fick byta rum på Folkets Hus 
till Peterson-Berger-salen! (30 okt 2012) 

• Vårdval till varje pris. Inledare: socialmedicinaren Jan Halldin som varit och är aktiv 
i debatten om vårdvalsfrågor i Stockholm (planerat – anordnas veckan efter årsmötet, 
23 april 2013). 

Ett planerat cafésamtal med Aron Etzler fick tyvärr ställas in p g a förhinder från inledarens 
sida (13 nov 2012). 
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Vi anordnade en radiobioföreställning: 

• Två A-lagares berättelser om inre resor (29 nov 2012). Frälsningsarméns stora lokal 
var mer sprängfylld än någonsin när Leif Stenbergs nya radiodokumentär sändes ut, 
teatergruppen ”Tro, Hopp och Kärlek” uppträdde och musik serverades till fikat! 

 

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.  

 

Medlemmar 

SSF Umeå har ett knappt 20-tal medlemmar, varav flera tillkommit under året. Vid föregå-
ende årsmöte beslutades att föreningen bör satsa på en viss utökning av medlemsantalet och 
få en så bred variation som möjligt för att föreningen ska kunna fylla sin samhällskritiska 
funktion på ett gott sätt. Detta har till viss del skett under det gångna året.  

 

Samarbete 

SSF Umeå har i år, liksom under en rad år tillbaka samarbetat med en rad viktiga aktörer, 
främst (i bokstavsordning) ABF, Bakfickan på IOGT/NTO, Kris och LO.  

 

Ekonomi 

Under 2012/13 gick för andra gången in en ansökan om föreningsbidrag in till Umeå 
kommun, och ett bidrag om 10 tkr erhölls, och vi erhöll liksom tidigare år kommunalt stöd 
för radiobiografföreställningen. Både dessa former av stöd har bidragit till att SSF Umeås 
ekonomiska situation är stadgad. Också samarbetet med ABF och LO har varit väsentligt för 
att möjligöra större satsningar.  

 

Övrigt 

Föreningen har även det gångna året haft trivsamma avslutningar med knytkalas före jul- 
och sommaruppehållen. 

 


