Verksamhetsberättelse för 2009

Styrelsens sammansättning
Styrelsen för Svensk socialpolitisk förening valdes vid årsmötet den 23 april 2009. Styrelsen
bestod under verksamhetsåret av Ursula Berge, ordförande, Lars Lindberg, vice ordförande,
Titti Fränkel, sekreterare, Bengt Nylander, kassör samt ledamöterna Freddy Gustavson, Stig
Larsson, Åsa Nelander och Jonas Åberg. Jonas Åberg valde att 24 september avgå på grund
av hälsoskäl. Styrelsen tackade Jonas för hans mångåriga arbete i styrelsen, inte minst som
ordförande, med bland annat blommor och böcker och önskade honom snar bättring. Från och
med mötet 25 november valde styrelsen att adjungera Martin Persson, SKTF.
Styrelsens verksamhet
Styrelsen har haft nio protokollförda möten under verksamhetsåret som löper från årsmöte till
årsmöte. De har skett vid följande datum under 2009: 20/5, 12/6, 24/8, 16/9, 15/10, 25/11
samt under 2010: 29/1, 5/3 samt 9/4.
Fokusområden
Kommunikation / digitalisering: Åtgärder har vidtagits för att föreningen bättre ska kunna
kommunicera digitalt. En helt ny hemsida – socialpolitik.se har skapats där alla medlemmar
kan ha egen inloggning. Föreningen har skaffat en epostdomän där info@socialpolitik.se är
den mest använda, men där alla styrelseledamöter har adresser. En ny logotype har gjorts.
Administrativa förenklingar: Föreningens postbox har avvecklats och adressen har flyttats till
att hysas av Akademikerförbundet SSR. Även föreningens dokumentation är flyttad dit. Det
sparar såväl pengar som tid för föreningens förtroendevalda, framförallt för ordförande och
kassör. Kuvert, brevpapper mm har tryckts.
Profilfråga: Föreningen har valt att göra läckaget i socialförsäkringssystemet till sin
profilfråga under året. Stora förändringar i dito samt i a-kassan och väsentligt ökade kostnader
för försörjningsstöd vittnar om att det finns långsiktiga hållbarhetsproblem i välfärdssystemet
som måste hanteras på ett kunskapsbaserat och ansvarstagande sätt. Frågan kulminerar i och
med studiedagen ”Det läcker ur välfärden” 5 maj 2010.
Fler medlemmar: Förutom att påverka den socialpolitiska debatten är det av vikt att
föreningen, sedan den konsoliderats rent organisatoriskt, även fortsättningsvis inriktar sig på
medlemsrekryterande åtgärder. Föreningen hade 70 medlemmar 2007, vilket ökade med 7
medlemmar 2008 och ytterligare 14 medlemmar 2009 till totalt 91 medlemmar. Studiedagen
är viktig för att lyckas med det, men webbannonsering på närliggande hemsidor är också
viktig. Det planeras också en rekryteringskampanj, med ett studerandemedlemskap med
reducerad avgift som en favör, på högskolor som har kurser inriktade på framför allt socialt
arbete.

Ekonomi: Föreningens ekonomi är god. Tillgångarna uppgår till drygt 50 000 kr. Årets
resultat under 2009 är negativt, minus ca 9 500 kr, men helt normalt för ett år utan
studiedagsaktivitet och kan jämföras med ett minus år 2007 med ca 8 500 kr. Under år 2008,
då SSF anordnade en studiedag, gick föreningen med drygt 25 000 kr i vinst.
Alla medlemmar får i sitt medlemskap en gratisprenumeration på Tidningen Socialpolitik, för
vilken föreningen erlägger 100 kr per år, vilket motsvarar två tredjedelar av medlemsavgiften
och kostar föreningen ca 9 000 kr per år, vilket är ungefär lika stort belopp som den årliga
”förlusten”. Övriga årliga kostnader utgöres av medlemsutskicken.
Lokalföreningen i Umeå:
Välbesökt möte i januari med Jonas Sjöstedt på Bokcafé Pilgatan om följder av en ny EUkonstitution. Februari: Cirka 140 pers deltar i en ”radiobio”, Leif Stenbergs dokumentär
”Våga vara lycklig”. Mars: SSF Umeå, LO, SAP och ABF anordnar seminariet
”Solidaritetens nya landskap”. Medverkande: Ingemar Lindberg - f d rättviseutredare och
författare till boken Solidaritetens nya landskap, Byggnads ordf. Hans Tilly och Per-Erik
Johansson, EU-parlamentskandidat. November: Nästan 200 personer besöker årets andra
radiobio - Leif Stenbergs radiodokumentär ”Vi betalar tillbaka”. Antal medlemmar: cirka 20.
Stockholm 8 april 2010

Ursula Berge
Ordförande

