
 
 
Verksamhetsberättelse 2019/2020        
 
Styrelsens sammansättning 
Styrelsen för verksamhetsåret, från årsmöte till årsmöte, har bestått av Lotta Persson, 
ordförande, Gun-Britt Trydegård, vice ordförande, Josefine Johansson, sekreterare, Maria von 
Bredow, kassör samt ledamöterna Anna Löfdahl, Petra Larsson, Yvonne Ahlström och 
Torbjörn Dalin. 
 
Styrelsens verksamhet 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft protokollförda möten 190516, 190827, 190930, 
191025, 191129, 200116, 200218 och 200403. 
 
Verksamhet  
Kommunikation: Hemsidan har moderniserats och uppdaterats och speglar aktuella händelser 
med koppling till svensk socialpolitik. Förutom inbjudningar och nyhetsbrev sprids 
föreningens verksamhet även i sociala medier.  
Utåtriktad verksamhet: Studiedagen 20190516 hade rubriken ”Framtidens socialtjänst, 
förnyade krav och möjligheter” Referat och anteckningar från studiedagen finns på 
föreningens hemsida. Studiedagen var välbesökt. 
 
Hederspriset delades ut under studiedagen. Utmärkelsen gick till Hedi Fried. Hedi Fried har 
med stort mod och en obruten viljekraft arbetat för att rasism och främlingsfientlighet inte 
skall få fäste. Hon har förmedlat sina fasansfulla upplevelser från andra världskriget till 
många människor såväl muntligt som i ett antal böcker, även riktade till barn.   
 
Ett frukostseminarium hölls den 28 maj 2019 under rubriken Vem vinner på den nya 
arbetsmarknadspolitiken. Ursula Berge var talare och seminariet var fullsatt. Seminariet finns 
på föreningens hemsida. 
 
Den 26 nov 2019 hölls ett seminarium om Gängkriminalitet. ”Gängkriminalitet – Vad hjälper 
och vad stjälper” var rubriken och talarna var  från Brå och Stockholms universitet. 
Seminariet var mycket välbesökt och referat finns på hemsidan. 
 
Medlemmar: Förutom att påverka den socialpolitiska debatten är det av vikt att föreningen 
också inriktar sig på specifika medlemsrekryterande insatser. Vid årsskiftet hade föreningen 
ca 100 medlemmar. Den nya hemsidan har underlättat för nya medlemmar att söka sig till 
föreningen.  
 
Föreningen har under året haft kontakt med tidningen Socialpolitik och planerar att fördjupa 
det. Studiedagen den 26 maj förannonseras i tidningen. 
 
Lokalföreningen i Umeå 
Lämnar separat verksamhetsberättelse. 
 
Stockholm den 13 mars 2020 
Lotta Persson 
Ordförande 
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