
 
 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2015/2016         
 

Styrelsens sammansättning 

Styrelsen för verksamhetsåret, från årsmöte till årsmöte, har bestått av Camilla Sköld, 

ordförande, Mikael Klein, vice ordförande, Josefine Johansson sekreterare, Bengt Nylander, 

kassör samt ledamöterna Lotta Persson, Bo Ardström, Kristina Mårtensson, Gun-Britt 

Trydegård och Maria von Bredow. 

 

Styrelsens verksamhet 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft protokollförda möten 15 juni, 26 augusti, 27 

november, 28 januari, 19 februari, 7 mars samt 4 april. 

 

Verksamhet  

Kommunikation: Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats under året och speglar aktuella 

händelser med koppling till svensk socialpolitik. Föreningen har skickat ut nyhetsbrev till 

medlemmarna vid två tillfällen. Föreningen är etablerad i sociala medier, på såväl Facebook 

som på Twitter även om aktiviteten kan bli bättre.  

 

Utåtriktad verksamhet: Studiedagen 2015 var välbesökt med ett 80-tal deltagare och handlade 

om ”Översyn av socialtjänstlagen – hot och möjligheter”. Temat har fortfarande hög aktualitet 

och de filmer och den skriftliga dokumentation som finns från dagen fyller alltjämt en viktig 

funktion som underlag till en angelägen socialpolitisk diskussion. Hederspriset delades ut 

under studiedagen och utmärkelsen gick till Läkare i Världen, som bland annat erbjuder vård 

till EU-migranter och till papperslösa.  

 

Vi första styrelsemötet deltog Lars Grönvall som gjorde en uppskattad beskrivning över 

föreningens tillkomst och historia.  
 

Föreningen anordnade den 19 oktober ett remisseminarium med ca 100 deltagare kring SOU 

2015:71 Barns och ungas rätt vid tvångsvård där utredaren Håkan Ceder presenterade 

utredningens förslag.  

 

Styrelsen har också bjudit in Louise Dane, doktorand i migrations- och barnrätt, till ett 

styrelsemöte för en genomgång av gällande asylrätt och reflektioner kring 

migrationspolitiken. Ett välbesökt frukostseminarium med Dane om migrationspolitik 

anordnades den 28 april. 

 

Medlemmar: Förutom att påverka den socialpolitiska debatten är det av vikt att föreningen 

också inriktar sig på specifika medlemsrekryterande insatser.  Det arbetet har inte haft 

tillräckligt hög prioritet under verksamhetsåret. I nuläget uppgår antalet medlemmar till 122. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Lokalföreningen i Umeå 
Lämnar separat verksamhetsberättelse. 

 

 

Stockholm den 18 maj 2016 

 

 
Camilla Sköld 

Ordförande 


