
 
 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2017/2018        
 

Styrelsens sammansättning 

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

ordförande, Lotta Persson, vice ordförande, Josefine Johansson sekreterare, Maria von 

Bredow, kassör samt ledamöterna Anna Werkelin Ahlin, Gun-Britt Trydegård, Mikael Klein, 

Torbjörn Dalin. Camilla Sköld lämnade styrelsearbetet efter sommaren 2017 för ett 

tidsbegränsat uppdrag som sekreterare i utredningen gällande ny socialtjänstlag. Vice 

ordföranden  Lotta Persson ersatte ordföranden under Camillas bortovaro. Yvonne Ahlström 

adjungerades till styrelsen fr o m styrelsemötet 5 december. 

 

Styrelsens verksamhet 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft protokollförda möten 170510, 170531, 170926, 

171102, 171205, 180124, 180307 samt 180411. 

 

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 2017 hade rubriken ”Äldre satta på undantag?” 

Studiedagen lockade många deltagare och dokumentation från dagen finns tillgänglig på 

föreningens hemsida.  

 

Hederspriset delades ut under studiedagen och utmärkelsen gick till organisationen ”Vi står 

inte ut men vi slutar aldrig kämpa” som väckt opinion kring migrationen och de 

ensamkommande barnens situation. 
 

Föreningen anordnade den 8 november ett välbesökt remisseminarium kring betänkandet 

SOU 2017:4, Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa. Huvudsekreteraren Olle Lundberg 

föredrog förslaget och en panel diskuterade förslaget, som bland annat handlar om styrning av 

välfärden. 

 

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

också inriktar sig på specifika medlemsrekryterande insatser.  Ett brev som är inriktat på 

medlemsrekrytering planeras. Vid årsskiftet hade föreningen 140 medlemmar.  

Föreningen har några medlemmar som ej är enskilda personer, vilket är emot stadgarna. 

Styrelsen har tagit fram ett policydokument där det framgår att ideella föreningar är välkomna 

att stödja föreningen med ett ekonomiskt bidrag på 1000:-  i stället för att vara medlemmar.  

 

 

 



 
 

 

Lokalföreningen i Umeå 

Lämnar separat verksamhetsberättelse. 

 

 

 

Stockholm den 17 april 2018 

 

Lotta Persson 

Tf ordförande 


