
Verksamhetsberättelse för 2011    
 
 
 
Styrelsens sammansättning 
Styrelsen för Svensk socialpolitisk förening valdes vid årsmötet den 4 maj 2011. Styrelsen 
bestod under verksamhetsåret av Ursula Berge, ordförande, Gabriella Sjögren Lindquist, vice 
ordförande, Titti Fränkel, sekreterare, Bengt Nylander, kassör samt ledamöterna Åsa 
Nelander, Lena Eriksson, Yvonne Ahlström, Lars Lindberg samt Lena Wahlgren. Den senare 
tillträdde aldrig sin post vilket gjorde att styrelsen valde att adjungera Jimmy Blondin till 
styrelsen på den posten.  
 
Styrelsens verksamhet 
Styrelsen har haft nio protokollförda möten under verksamhetsåret som löper från årsmöte till 
årsmöte. De har skett vid följande datum under 2011: 4/5, 9/6, 31/8, 10/10, 15/11, 14/12, 20/1, 
23/2, samt 10/4. 
 
Fokusområden 
Kommunikation / digitalisering: Hemsidan har fortsatt att byggas ut. Den fylls nu 
kontinuerligt med nyheter, kalendarium samt nyttiga länkar. Tanken är att hemsidan 
långsiktigt ska bli en spindel i nätet för olika saker av vikt inom socialpolitiken som 
forskning, seminarier, filmer, rapporter mm. Föreningen har prioriterat digital utåtriktad 
verksamhet i form av hemsidan och digitala nyhetsbrev. Föreningen har också etablerat sig i 
sociala medier, på såväl Facebook som på Twitter. 
 
Utåtriktad verksamhet: De seminarier som anordnats under året är framförallt studiedagen 
som 2011 handlade om ”Vem älskar pensionssystemet?” med ett stort antal i publiken samt 
många namnkunniga föreläsare. Hela studiedagen sändes i efterhand av SvT. Seminariet var 
uppskattat och gav också ett betydande mediegenomslag. Hederspriset delades också ut under 
dagen och tillföll Onkologkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset. Under hösten 
genomfördes ett seminarium med namnet ”Utanförskap – alla talar om det men gör någon 
nåt?” på Socionomdagarna i Älvsjö 11/10. Föreningen prioriterar även att filma seminarier 
och lägga ut dem i efterhand på hemsidan med länk till YouTube. Från hemsidan är det även 
länkat till studiedagen på SvT Play samt till andra intressanta seminarier i filmformat inom 
socialpolitiken. 
 
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, 2010-103, 2011-112). Föreningen 
fortsätter det arbetet. 
 
Ekonomi: Föreningens ekonomi är god. Tillgångarna vid 2011 års slut uppgår till drygt 
79 000 kronor, vilket innebär ett överskott under verksamhetsåret på cirka 24 400 kronor. 
Medlemsavgifterna uppgick till 16 800 kr. Alla medlemmar får i sitt medlemskap en 
gratisprenumeration på Tidningen Socialpolitik, vilket under året kostade föreningen ca 
10 000 kr. Övrig verksamhet och administration kostade cirka 11 000 kr. Mycket glädjande är 
att medlemmarnas inbetalda årsavgifter under de senaste fyra åren ökat från 70 stycken till 



112 eller med 60 procent. Styrelsens mål är att ytterligare kvalitetssäkra studiedagen och 
därigenom öka medlemsantalet än mer. 
 
 
Lokalföreningen i Umeå:  
Se separat verksamhetsberättelse. 
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