
Verksamhetsberättelse för 2014    
 
 
Styrelsens sammansättning 
Styrelsen för Svensk socialpolitisk förening valdes vid årsmötet den 8 maj 2014. Styrelsen 
bestod under verksamhetsåret av Ursula Berge, ordförande, Gabriella Sjögren Lindquist, vice 
ordförande, Camilla Sköld, sekreterare, Bengt Nylander, kassör samt ledamöterna Lena 
Eriksson, Lotta Persson, Bo Ardström samt Mikael Klein. 
 
Styrelsens verksamhet 
Styrelsen har haft sju protokollförda möten under verksamhetsåret som löper från årsmöte till 
årsmöte. De har skett vid följande datum under 2014 och 2015: 4/6, 14/10, 2/12, 15/1, 3/2, 
samt 25/3 samt 24/4. Dessutom har ett planeringsmöte hållits 25/9-14. 
 
Fokusområden 
Kommunikation/digitalisering: Hemsidan har nu konsoliderats till att bli en aktuell och fyllig 
site för mycket som händer inom svensk socialpolitik. Arbetet det senaste året har fokuserat 
på att kontinuerligt tillföra nyheter, inte bara från föreningens egen verksamhet, utan även 
från andra. Föreningen skickar två gånger om året ut ett nyhetsbrev, i digital version för de 
medlemmar som uppgett epostadress, vilket i dagsläget är 98 stycken (av 135 medlemmar 
totalt).  
 
Föreningen är också etablerad i sociala medier, på såväl Facebook som på Twitter men där 
utvecklingspotentialen, framförallt vad det gäller kontinuitet och volym är betydande. Genom 
aktiviteter där är det påtagligt att det ökar besöksfrekvensen även på hemsidan. Föreningen 
behöver fler följare på Twitter (241st [192 året innan]) och ”gilla”-markeringar på Facebook 
(284 st [256 året innan]). Under 2014 hade föreningens hemsida 3 607 besökare/sessioner 
(2 464 året innan). 
 
Utåtriktad verksamhet: Studiedagen 8/5 2014 handlade om ”De som jobbpolitiken lämnade 
kvar” och var väldigt välbesökt med 84 anmälda. Studiedagen filmades och finns för 
efterhandstitt i YouTube. Hederspriset delades också ut under dagen och tillföll Soran Ismail 
för hans ambitiösa antirasistiska arbete och det fick stort medialt genomslag både i 
traditionella medier och sociala dito. 
 
Föreningen arrangerade 12 november ett seminarium med titeln ”Akutläge i 
socialförsäkringarna?!” med NSPH som även filmades och finns tillgänglig på YouTube. 
 
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, 2012-119, 2013-121, 
2014-135). Föreningen fortsätter det arbetet och planerar att ha en genomgripande diskussion 
om föreningens medlemsstrategi som en del av det arbetet. 
 
Ekonomi: Föreningens ekonomi är god. Tillgångarna vid 2014 års slut uppgår till drygt 
70 000 kronor, vilket innebär ett underskott under verksamhetsåret på ca 9 000 kronor. 
Medlemsavgifterna uppgick till 17 850 kronor. Alla medlemmar får i sitt medlemskap en 



gratisprenumeration på Tidningen Socialpolitik, vilket under året kostade föreningen nästan 
10 000 kronor. Övrig verksamhet och administration inkl. porton kostade cirka 8 000 kronor.  
 
Studiedagens omslutning var ca 68 000 kr. Intäkterna av studiedagsavgifter var 47 000 
kronor och bidraget från CSA 20 000 kronor. 
 
 
Lokalföreningen i Umeå:  
Se separat verksamhetsberättelse. 
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