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Styrelsens sammansättning 
Styrelsen för Svensk socialpolitisk förening valdes vid årsmötet den 5 maj 2010. Styrelsen 
bestod under verksamhetsåret av Ursula Berge, ordförande, Lars Lindberg, vice ordförande, 
Titti Fränkel, sekreterare, Bengt Nylander, kassör samt ledamöterna Freddy Gustavson, Åsa 
Nelander, Gabriella Sjögren Lindquist, Lena Eriksson samt Martin Persson. 
 
Styrelsens verksamhet 
Styrelsen har haft nio protokollförda möten under verksamhetsåret som löper från årsmöte till 
årsmöte. De har skett vid följande datum under 2010: 5/5, 28/5, 2/9, 14/10, 22/11 och 15/12 
samt under 2011: 7/2, 22/3 samt 20/4. 
 
Fokusområden 
Kommunikation / digitalisering: Hemsidan har fortsatt att byggas ut. Den fylls nu 
kontinuerligt med nyheter, kalendarium samt nyttiga länkar. I googlesökning på ordet 
socialpolitik kommer den nu upp som fjärde träff, bara slagen av socialpolitik.com samt 
Wikipedia. Det måste anses vara ett mycket bra genomslag för en relativt ny site. (Startad maj 
-09).  Nyheter på hemsidan är förutom att vi byter bannerannonser med andra att vi bland 
annat har ett helt digitaliserat anmälningsförfarande som underlättar administrationen av 
större seminarier. Föreningen har också etablerat sig i sociala medier, på såväl Facebook som 
på Twitter. 
 
Administrativa förenklingar: Föreningen hyses nu av Akademikerförbundet SSR. Det har 
underlättat postadministrationen väsentligt. Även ett visst administrativt stöd kan därmed fås 
från Akademikerförbundet SSR. 
 
Utåtriktad verksamhet: Föreningen har under verksamhetsåret valt att prioriterad en 
intensifierad utåtriktad verksamhet i form av hemsida och nyhetsbrev, men framförallt i form 
av fler seminarier. Den seminarieverksamheten sker i samarbete med ABF Stockholm som 
ställt sig positiva till ett kontinuerligt samarbete. I år har fokus funnits på såväl klassiska 
socialpolitiska frågor som vräkningar och HVB-hemmen som på stora välfärdsfrågor där 
studiedagen ”Vem älskar pensionssystemet?” var det viktigaste.  Två mindre seminarier och 
ett större – studiedagen har arrangerats under året.  
 
Fler medlemmar: Förutom att påverka den socialpolitiska debatten är det av vikt att 
föreningen även fortsättningsvis inriktar sig på medlemsrekryterande åtgärder.  Föreningen 
utvecklas försiktigt positivt (2007-70 , 2008-77, 2009-91 samt 2010-103).  
Arbetsmetoder är studiedagen, samarbete med bland annat Socialförsäkringsklubben är viktig, 
samt kontinuerlig webbannonsering på närliggande hemsidor. 
 
Ekonomi: Föreningens ekonomi är god. Tillgångarna vid 2010 års slut uppgår till drygt 
54 600 kronor, vilket innebär ett underskott på cirka 1400 kronor under året. Studiedagen den 
5 maj medförde ett överskott på ca 10 000 kr. Medlemsavgifterna uppgick till 15 000 kr. Alla 
medlemmar får i sitt medlemskap en gratisprenumeration på Tidningen Socialpolitik, vilket 



under året kostade föreningen 10 000 kr. Övrig verksamhet och administration kostade ca 
15 000 kr. I den summan ingår ett belopp på 8 000 kr för Tidningen Socialpolitik som avser 
föregående år.  
 
Lokalföreningen i Umeå:  
Vi har fortsatt vår seminarieserie ”Är ett annat Sverige möjligt?” i samarbete med Ordfront 
Umeå, ABF Umeå och ibland också LO-Umeå. Flertalet seminarier har ägt rum på Bokcafé 
Pilgatan, men också på ABFs och LOs lokaler. Maj 2010 till maj 2011 har inalles 9 
seminarier ägt rum. 
11 maj: Kvinnorna och staden. Statsvetarna Christine Hudson och Malin Rönnblom 
diskuterar att rätten till staden i praktiken inte är jämlik idag. Hur skulle det kunna se ut i 
framtiden? 
28 sept. Ett annat Sverige är möjligt! Förre landshövdingen Georg Andersson inleder. 
12 okt: Kunskap, makt, marknad och demokrati. Daniel Kallós, professor emeritus i 
pedagogik.  
26 okt: Att mobilisera unga människor. Ida Östensson och Raad Al Duhan, som inleder, har 
båda stor erfarenhet av att mobilisera unga.  
23 nov: En tillbakablick och framtidsvision av försök till lösningar på det obetalda 
hemarbetet.  Eller tillbaka till RUT:a ett? Helén Strömberg, forskare och lärare i ekonomisk 
historia. 
16 dec: Framtidens välfärd. Håkan Svärdman, författare till Folksamrapporten 
Välfärdstendens 2010 
17 mars Nackspärrarnas rike. Roland Jansson, Umeå Folkets hus Kl 18.30 (se bilagan) 
Roland behandlar sin resa i livets berg och dalbana, där han bl.a. visar att det går att förändra 
sin egen livssituation. 
24 mars Framtidens industriarbete Medverkande: Lena Abrahamsson & Jan-Olof Carlsson, 
ABF Rådhusesplanaden 16B Kl 19.00 En exkursion genom historien om industriarbetes 
framväxt och framtid. 
12 april: Jämlikhetsanden – Om varför ett samhälle med minskade sociala och ekonomiska 
klyftor är bättre att leva i för alla. Frilansjournalisten Torbjörn Bergström samtalar med 
professor Lars Dahlgren och ledarskribenten Lena Sandlin om budskapet i den bok som hyllas 
av vänstern och avskys av borgerligheten. 
 
Ett 20-tal personer är medlemmar, och möten i styrelsen och i planeringsgruppen för 
seminarieserien äger rum ungefär en gång i månaden.  
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