SVENSK SOCIALPOLITISK FÖRENING I UMEÅ

Verksamhetsberättelse för 2013-2014
Medlemmar
SSF Umeå omfattar ett 20-tal personer. Några nya medlemmar har
tillkommit, och några har utgått.
Vi minns med stor saknad Torbjörn Bergström, som i början av
december 2013 gick bort efter en tids sjukdom.

Styrelse
Ordförande: Owe Persson, vice ordförande och sekreterare: Lisbeth Lundahl, kassör Erik
Idhult. Övriga ordinarie ledamöter: Leif Stenberg, Kent Pettersson, Tommy Berglund och
Harry Gustafsson. Ersättare: Christin Broman, Inger Brännström, Willy Pettersson, Niina
Forsell och Lena Renman. Niina Forsell har under året utträtt ur SSF. Revisor Lasse Jacobson.
Valberedning Bernth Olofsson.
Föreningsmöten
Sju föreningsmöten – öppna styrelsemöten – har ägt rum: 17 juni, 23 sept, 18 nov, 4 dec (julavslutning), 22 jan, 19 mars och 15 maj (årsmöte). I regel har mötena haft 8 till 10 deltagare
och ägt rum i en gemensamhetslokal på Magasinsgatan 13. Därtill har planeringsmöten ägt
rum i mindre grupper.
Arrangemang
13 februari
SSF arrangerade den ytterst välbesökta radiobion ”Vi kunde varit döda hundra gånger om”.
Då gavs en önskerepris av den första radiodokumentären av Leif Stenberg, samt delar ur
dokumentären A-lagets berättelser om kärlek. Justitiekansler Anna Skarhed medverkade och
Teatergruppen Verandan framförde en del av sin föreställning. Liksom tidigare medverkade
många fler till att arrangemangen den 13 februari och 2 april (se nedan) blev så lyckade, såsom Bakfickan, Kris och Öppen Gemenskap.
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2 april
Ännu ett mycket lyckat och fullsatt SSF-arrangemang ”En plats i solen”. Leif Stenbergs
dokumentärfilm med samma namn visades och följdes av ett samtal med LOs ordförande Karl
Petter Thorvaldsson om Solkraft i Skellefteå och deras framgångsrika arbete för att fler ska bli
behövda. Även denna gång medverkade teatergruppen Verandan.
7 april
Ett cafésamtal med biskop Hans Stenlund: ”Att vara bror till en som missbrukat. Om livets
sårbarhet, tro och längtan”. Samtalet hölls på Kafé Station och anordnades i samarbete mellan
Svensk Socialpolitisk förening, Sensus, Firma Egentligen och Grisbackakyrkan.

Verandaprojektet
En krävande och segsliten fråga under året gällde den formella organisationstillhörigheten och
ekonomiska administrationen av teaterprojektet Verandan. Lyckligtvis kunde den lösas på ett
gott sätt i slutet av 2012.
Pjäsen Verandan handlar om livsvillkoren för människor med erfarenheter bland annat av
missbruk, kriminalitet och psykisk sjukdom. Fonden för Sociala Investeringar i Umeå kommun beviljade i april 2013 projektet medel för perioden 2013-2014. Formell projektägare var
liksom tidigare IOGT-NTOs Juniorförening Junis. Under 2013 ställde sig Junis inte längre
bakom den budget som man tidigare lämnat in trots att verksamheten bedrevs i enlighet med
ansökan och inga nytillkomna faktorer som skulle motivera förändringar hade tillkommit.
SSF Umeå, som på nära håll följt projektet, såg med stor oro på situationen, eftersom den allvarligt hotade projektet Verandan. Ordföranden och vice ordföranden för SSF Umeå förordade därför ett byte av projektägare i en skrivelse till styrgruppen för Sociala investeringsfonder
i maj 2013. Skrivelsen framhöll att flera alternativ därvid kunde vara tänkbara, varav ett var
SSF i Umeå.
Styrgruppen för sociala investeringar ställde sig 27 september bakom att SSF skulle ta över
huvudmannaskapet för Verandaprojektet. Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlade 22 oktober ärendet och uppmanade Junis och SSF Umeå att enas bakom ett förslag. Företrädare för
Junis och Owe Persson och Lisbeth Lundahl för SSF Umeå kom vid ett möte 14 november
överens om att ställa sig bakom att huvudmannaskapet till Verandaprojektet överlämnas till
SSF Umeå. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog kort därefter det formella beslutet om detta.
Ordförande Owe Persson har därefter följt upp tidigare, till Kulturhuvudstadsåret inlämnade
ansökningar om ytterligare medel till projektet.
SSF Umeå
Swedbank konto 8420-2, 104 151 401-7

SVENSK SOCIALPOLITISK FÖRENING I UMEÅ

Övrigt: Under en stor del av det gångna året har teatergruppens repetitioner ägt rum i lokalen
på Magasinsgatan 13, genom Owe Perssons försorg, och SSF Umeå har också införskaffat en
del ersättningsrekvisita.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 150 kronor, som sätts in på föreningens konto (se nedan). Femtio kronor
av medlemsavgiften översänds sedan till SSF centralt. Upprepade påminnelser om inbetalning
av medlemsavgiften har gått ut från styrelsens kassör och i medlemsutskick.

SSF Umeå
Swedbank konto 8420-2, 104 151 401-7

