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Verksamhetsberättelse	  2014-‐2015	  
 
Styrelsearbetet	  
 
Styrelsen har under det gångna året haft cirka tre möten per termin plus en julavslutning. 
 
Styrelsen har haft följande sammansättning: 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: Inger Brännström, Willy 
Pettersson och Lena Renman.  
 
Lasse Jacobson har varit revisor och Bernth Olofsson valberedare. 
 
På styrelsemötena har en rad aktuella socialpolitiska frågor diskuterats, och nya verksamheter 
planerats. Liksom föregående verksamhetsår har SSF varit värdorganisation/projektägare för 
Verandaprojektet – teatergruppen vars medlemmar och verksamhet också blivit film under 
året. Verandaprojektet har utgjort en viktig del av SSFs verksamhet, då föreningen stått som 
medarrangör vid ett flertal tillfällen – se nedan. 
	  
Verksamhetsårets	  utåtriktade	  arrangemang	  
 
2 juni anordnades radiobion Efter Drogerna i Mariakyrkan. SSF var medarrangör då, liksom 
vid en rad påföljande radiobio- och så småningom filmföreställningar om människorna i 
Umeå som lever i utkanten av samhället (se nedan). Alla gånger var det ett 30- 50-tal personer 
närvarande och med efterföljande, timslång diskussion om meningen med livet. Skådespe-
larna var med varje gång. Det blev fantastiska kvällar om humanism, solidaritet, fördomar 
m.m.som inte lämnade någon oberörd. 
 
28 augusti radiobio i Umeå stads kyrka 
 
24 september anordnades en radiobio i Hedlundakyrkan. 
 
15 oktober hade filmen I väntan på ett liv smygpremiär på Sagateatern med stor uppslutning 
av umebor med engagemang i de här frågorna, och med de flesta av skådespelarna 
närvarande. Många beslutsfattare syntes i publiken. Efter föreställningen hölls ett samtal kring 
de frågor som filmen rör: att komma tillbaka från ett liv med missbruk, psykisk sjukdom, 
utslagning och ensamhet. 



 
  

 
Leif Stenberg, motorn i teaterföre-
ställningen och filmen om dess 
skådespelare, får en välförtjänt paus  
under smygpremiären 15 oktober. 
 

 

 
 
Scen ur filmen I väntan på ett liv.  

 
13 nov var SSF arrangör för ny radiobio Böleängskyrkan 

20 april visades I väntan på ett liv på Mariakyrkan. 
 
Övriga arrangemang 

November: ett seminarium om Sverigedemokraterna var inplanerat med Lena Berggren, 
Umeå universitet som inledare. Arrangemanget fick dessvärre ställas in pga sjukdom. 
 
22 april anordnades ett samtal om medias roll i att forma bilden av sociala frågor, Vilken 
verklighet skapar media?. Inledare: Tomas Bresky. Övriga medverkande: Marit Israelsson, 
Västerbottensnytt och Linn Eckeskog, Umeå universitet. 
 
 
Till	  minne	  
 
Fredagen den 27 mars somnade vår mångårige vän och SSF-medlem Björn Nilsson in på 
Hemgården i Umeå. Vi minns Björn med stor värme och saknad.  
 
 
 
 
 
 
 


