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Föreningen Stopp
mot kränkande särbehandling i arbetslivet

april 2012

Årsmötesdags!

Hjälp oss bli fler & starkare!

Kallelse till årsmöte
Föreningen Stopp kallar till årsmöte lördag 28 april, 12.00 – 15.00 på Studieförbundet
Vuxenskolan, Eriksbergsgatan 8 B i Stockholm.
Här tas mål- och handlingsplan, budget och revidering av stadgar samt val av ny
styrelse.
Föreningens första ordförande Ann-Sofi berättar om den första tiden och om vad hon
arbetar med idag. Prisutdelning till person som utfört värdefullt bidrag till kampen mot
mobbning och kränkande särbehandling i arbetslivet.
För att ha rösträtt på årsmötet så behöver du ha betalt din medlemsavgift för 2012.
Det kommer finnas lättare fika till självkostnadspris.
För mer info och anmälan ring Linda 0704-71 27 80 eller info@foreningenstopp.se
OBS! Parfym och rakvatten undanbedes!

Medlemsavgift 2012
Nu är det dags och betala
medlemsavgiften för 2012, så
att vi fortsätter vara en
organisation att räkna med i
påverkanssyfte.
Enskild medlem: 150 kronor
Familjemedlem: 200 kronor
Beloppet sätts in på plusgiro:
41 63 32-5
Skriv i meddelanderutan om du
vill att andra medlemmar ska
kunna ta kontakt med dig eller
inte.

Förslag till dagordning
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt
utlyst
§ 3. Upprättande av röstlängd
§ 4. Val av mötesfunktionärer
§ 5. Fastställande av dagordning
§ 6. Fastställande av
verksamhetsberättelse
§ 7. Fastställande av balans- och
resultaträkning
§ 8. Revisorns berättelse
§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för
styrelsen
§ 10. Revidering av stadgar
§ 11. Fastställande av mål- och
handlingsplan
§ 12. Godkännande av budget
§ 13. Beslut om medlemsavgift för
kommande år
§ 14. Val av ordförande, ledamöter och
ersättare
§ 15. Val av revisor
§ 16. Val av valberedning
§ 17. Motioner
§ 18. Rapporter
§ 19. Övriga frågor
§ 20. Mötets avslutning

Verksamhetsberättelse för Föreningen Stopp 2011
Styrelse
Vid årsmötet 2011 utsågs följande styrelse:
Ledamöter:
Maria Werme, ordförande
Eva Jorendal
Linda Mathiasson
Kurt Andersson
Ted Bondefalk
Kerstin Olsson
Marie-Louise Winbladh
Ersättare:
Kristina Lagerqvist
Valberedning:
Märta-Elin Christenson
Revisor:
Göran Sundström
Styrelse- och årsmöte
Under året har det varit tio styrelsemöten, varav ett konstituerande möte.
Årsmötet var den 2 april i Örnsköldsvik.
Medlemmar
Den 31 december 2011 var antalet betalande medlemmar 126 personer, varav åtta
med socioekonomiskt medlemskap.
Stödtelefon
Stödtelefongruppen har bestått av Aini, Kerstin, Kristina, Lars och Linda.
Telefongruppen har haft fyra möten för att stämma av antalet samtal, vilken varit låg
både måndagar och torsdagar. Den provade fredagstiden under dagtid har däremot
varit uppskattad och använd. Telefongruppen funderar på att se över telefontiderna
under 2012.
Stöd i juridiska frågor
Flera medlemmar driver arbetsskadeärenden i försäkringskassa och förvaltningsrätt,
några har stämt sin arbetsgivare. Tyvärr är framgåenden i ärendena ofta dålig
eftersom rättsosäkerheten är stor hos både myndigheter och domstolar. Maria har
haft en del telefonkontakter samt varit stödperson och ombud för några medlemmar
vid domstolsförhandlingar.
Medlemsinfo
Medlemsinformationen har kommit ut fyra gånger under året samt ändrat utseende
för att bli mer lockande. Den har innehållit information och rapporter om föreningens
aktiviteter, medlemmar har medverkat med inlägg och dikter, Märta-Elin har en
uppskattad skrivsida mm.

Skrivprojekt
Under året har Eva och Helena arbetat med för att få fram ett utkast för
godkännande.
Hemsidan
Hemsidan uppdateras kontinuerligt och har ca 1 000 besökare per månad.
Sociala medier
På Facebook har föreningen synts och gjort reklam för sina aktiviteter men också lagt
ut länkar till tidningsartiklar som vi medverkat i. Aktiviteten på Facebook har ökat
genom aktiva medlemmar.
Juridisk grupp
Den juridiska gruppen har bestått av: Eva, Kurt, Sodabe, Anna-Maria, Ted, Kerstin
och Linda och dess arbete kom igång under hösten och har börjat jobba med förslag
till förändringar som vi skulle vilja se när det gäller lagstiftning och attityder. Vidare
har det också börjat tittas på om det är möjligt att göra en gruppanmälan till EU och
en skrivelse till Centrum för rättvisa.
Ekonomi
Här har gjorts försök att söka bidrag från stiftelser och fonder för vår verksamhet men
det är fortfarande svårt att få något beviljat då våra frågor inte riktigt passar in i
kriterierna. Mer om ekonomin finns att se i den ekonomiska redovisningen.
Almedalen
Under Almedalsveckan fanns representanter från Stopp på plats, vilka besökte
seminarium, pratade med politiker och organisationer samt delade flygblad och förde
diskussioner med besökare och allmänhet. Härifrån bloggades det på forumet under
veckan.
Media
Vi har synts i en hel del medier under året såsom: Frukostklubben i Radio Sjuhärad,
Kollega, Suntliv, Hemtrevligt, Dalademokraten, Arbetarbladet, Örnsköldsviks
allehanda och TV4 Sydväst,
Samarbete med andra organisationer
Det sker kontinuerligt spontana kontakter med OMM, Organisation Mot Mobbning. På
seminariet i riksdagshuset och Stopps föreläsning av Maciej Zaremba fanns
medlemmar från både Stopp och OMM.
Öppet seminarium i Riksdagshuset
Seminariet ”Mobbarna och rättvisan” hade utgångspunkt från journalisten Maciej
Zarembas artikelserie i DN under samma rubrik försommaren 2010. Deltog gjorde
förutom Maciej Zaremba representanter för sju riksdagspartier,
arbetsmarknadsministern, fackförbund, Svenskt Näringsliv samt Arbetsmiljöverket.
Samtliga var eniga om att mobbning är en angelägen fråga och att mobbning förutom
mänskligt lidande medför stora ekonomiska kostnader. Tyvärr hade enbart
riksdagsledamöter och antimobbningsföreningar fått information om seminariet. Inget
pressmeddelande hade gått ut om seminariet och inga media rapporterade från
seminariet..

Regioner
Region Norr
Region Norr deltog i seminariet "Mobbarna och rättvisan" i Riksdagshuset
Vi följde en tre dagar lång rättegång vid Umeå tingsrätt mot en medlem. I samband
med detta genomfördes en informationskampanj i Umeå centrum. Vi har deltagit i tre
olika seminarier med anknytning till mänskliga rättigheter, civilkurage och
whistleblowers samt i en guidad visning av Forum för Levande Historias utställning
om åskådarrollen. Vi deltog i seminarier och informations spridning under
Almedalsveckan. Under "Kulturnatten" i Luleå spreds informationsblad om
föreningen. Informationsblad delades ut även i Piteå centrum under hösten. På en
del vårdcentraler har informationsblad lagts ut. Styrelsemedlemmar i Region Norr har
påbörjat en utbildning om styrelsearbete i ideella föreningar. Några medlemmar bjöds
in till ett EU-projekt om utanförskap och fattigdom som genomfördes i Göteborg.
Region SydVäst
I SydVäst har ett panelsamtal "Hur når vi nolltolerans mot mobbing?" tillsammans
med Lisbeth Pipping arrangerats i Göteborg den 12 november med alla
riksdagspartier samt Barnpartiet. Hit kom 17 deltagare, varav en tjänsteman som
kom från Västra Götalandregionens kommitté för rättighetsfrågor . Både barn- och
vuxenmobbing diskuterades intensivt. Under året har det varit medlemsträffar i
Falkenberg, Malmö, Helsingborg, Uddevalla, Alingsås och Göteborg med teman
kreativt skrivande, teater med mobbingtema, kreativ målning och allmänt om
föreningen. I Alingsås hölls under våren tillsammans med Lisbeth Pipping en halvdag
om vuxen- respektive barnmobbing, Här lyftes skillnader och likheter mellan dessa.
Förutom detta så har det varit öppna tema- och diskussionskvällar på kulturcaféet
Vida la vida i Göteborg. Vi deltog i seminarier och informations spridning under
Almedalsveckan. Påverkansmässigt har vi träffat rättighetskommittén i Västra
Götaland och påtalat vikten av att inte glömma bort kränkande särbehandling i deras
arbete med likabehandling inom regionen.
Region Mälardalen
Samma dag som seminariet i riksdagshuset hade Stopp medlemsmöte med
medverkan av Maciej Zaremba där drygt 30 personer deltog. Eftersom det inte var
tillåtet för åhörarna att ställa frågor i riksdagshuset var det mycket att diskutera på
detta kvällsmöte. Tematräff Rosenmetoden med Rigmor Palmqvist med sex
medlemmar. Medlemsmöte om härskartekniker på Södertörns folkhögskola. De 12
medlemmar som deltog fick ett kompendium om att bemöta härskartekniker, skrivet
av en grupp doktorander på Stockholms universitet. Öppen tematräff om Självkänsla
med Elizabeth Gummesson med 23 personer
Slutord
2011 var liksom tidigare år ett händelserikt år för Föreningen Stopp. Vi har träffat nya
medlemmar i olika sammanhang och hat fått möjlighet att medverka i aktiviteter
tillsammans med andra organisationer vilket har känts positivt. Även om utvecklingen
har varit både positiv och negativ är vår förhoppning att vårt gemensamma arbete
mot vuxenmobbning ska bära frukt på sikt.
Styrelsen
Maria Werme
Ted Bondefalk
Eva Jorendal

Kurt Andersson
Kerstin Olsson
Kristina Lagerqvist

Linda Mathiasson
Marie-Louise Winbladh

Förslag till Mål- och handlingsplan för 2012
Föreningens syfte
Föreningen Stopp skall växa till en viktig påtryckningsgrupp i kampen mot kränkande
särbehandling på våra arbetsplatser! Detta görs genom:
att påverka makthavare och lagstiftning vad gäller kränkande särbehandling i
arbetslivet
att påverka genom opinionsbildning
att med information stödja, hjälpa och stärka dem som blivit kränkta och
särbehandlade i arbetslivet.
Information
Intern information
Föreningens viktigaste uppgift är att synliggöra problematiken med
mobbing/kränkande särbehandling. Vi planerar att ge ut 4-6 nummer av
medlemsbladet för att få en nära kontakt med våra medlemmar vilka också
uppmuntras att delta med inslag och idéer till medlemsbladet. Medlemsbladet
kommer främst ut på e-post. Inför årsmötet ges ett extra medlemsblad ut med
handlingarna till mötet vilket ger ökad delaktighet till alla medlemmar.
Vi uppmuntrar våra medlemmar att skaffa e-post för att få information snabbt och lätt
men också för att minska våra kostnader på porto och administration för kopiering av
framförallt medlemsblad.
Extern information
När det gäller extern information så finns ett allmänt informationsblad om föreningen
som kan spridas på för oss relevanta platser t ex:
• vårdcentraler
• psykologmottagningar
• kuratorer
• arbetsförmedlingen
• bibliotek
Vi har tagit fram ett råd och stödmaterial som kan ges till personer som kontaktar oss
och som är i behov av tips var man kan vända sig och vad man kan göra i en
mobbingsituation. Vi fortsätter utveckla hemsidan och få igång
diskussionsforumet/bloggen så att det på ett enkelt sätt går att diskutera och ställa
frågor den vägen. Vi blir mer synliga på Sociala medier, främst Facebook och får
igång en diskussion via gruppen "Stoppa
mobbingen". Vi börjar också använda oss av Twitter för att bli än mer synliga i
påverkanssyfte. Under 2012 tas månadsbreven upp vilka vänder sig till intresserade
samt beslutsfattare för att påverka och lyfta våra frågor så brett som möjligt.
Regionverksamhet
Målet för 2012 ska vara "medlemmen i fokus" vilket innebär att vi uppmuntrar och
stöttar våra regioner till att göra lokala medlems/tematräffar runtom i landet. Det är i
regionerna som mycket av vårt påverkansarbete sker, framförallt gentemot
beslutsfattare för att lyfta frågan brett. Vi planerar och genomför en budkavel genom
hela landet med nedslag på två orter inom varje region med start i norr och avslut i
sydväst.

Region Norr
Här planeras och genomförs tematräffar där medlemmar uppmuntras till att vara
delaktiga i både planerings- och genomförande arbetet.
Region SydVäst
I SydVäst så fortsätter vi med tematräffar där vi också uppmuntrar medlemmar själva
att vara med och ordna med det praktiska vilket ger möjlighet till fler träffar. Vi jobbar
för så nollade kostnader som möjligt och tar ut självkostnadspris för att täcka fika och
lokalkostnader i så stor utsträckning som möjligt. Vi uppmuntrar våra medlemmar att
ta eget ansvar och vara behjälpliga med det praktiska vid medlemsträffar men också
för att sprida vårt budskap genom broschyr och affisch. Under 2012 planerar vi att
fortsätta träffarna längsmed västkusten men också försöka få till en träff antingen i
nordvästra Västra Götaland eller runt Jönköpingstrakten.
I SydVäst kommer vi också fortsätta att skapa kontakter och nätverk både med
organisationer, tjänstemän och politiker på lokal och regional nivå för att nå ut och få
in våra frågor så nära den som utsätts som möjligt.
Gävle-Dala
Här planeras att försöka få ihop till en träff antingen i Gävle eller i Falun för att fånga
upp de medlemmar som finns i denna region men också för att visa på att föreningen
finns.
Region Mälardalen
Här planeras och genomförs tematräffar där medlemmar uppmuntras till att vara
delaktiga i både planerings- och genomförande arbetet. Här genomförs en
självhjälpsgrupp och föreläsningar med teman.
Uppsökande verksamhet
Vi tar emot samtal på jourtelefonen samt finns tillgängliga på e-post, Facebook,
Twitter och forumet på hemsidan. Vi använder oss utav det råd och stödmaterial som
tagits fram till de som hör av sig men uppmuntrar också till hjälp att sprida
information om att vi finns.
Påverkansarbete
Föreningen bedriver påverkansarbete både lokalt, regionalt och centralt mot politiker
och via media. Vi deltar på Almedalsveckan vilket är ett bra forum för att få
diskussioner med beslutsfattare och organisationer. Vi uppmärksammar standup
bullying day. Vi bevakar media och försöker få in debatter och insändare i lokal och
riksmedia samt ställer upp i intervjuer i tidningar.
Styrelsen
Styrelsen sammanträder när behov finns, dock minst fyra gånger per år inklusive
konstitueringsmötet som ska ske senast två veckor efter årsmötet. Styrelsens möten
sker över telefon för att ge möjlighet och förutsättningar för så många som möjligt att
vara delaktiga i arbetet.
Mål för Föreningen Stopp under 2012
• Finns med under Almedalsveckan
• Syns i media via debatter/insändare minst tio gånger
• Genomföra en budkavel från norr till söder
• Vi försöker delta på international bullying day
• Återuppta de externa månadsbreven
• Genomför lokala/regionala tematräffar
• Få fler lokala kontaktpersoner
• Genomföra ett panelsamtal i Stockholm

Stadgar för föreningen STOPP
Antagna: 2006-09-23
Reviderade: 2012-04-28
§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn skall vara Föreningen Stopp, mot kränkande särbehandling i
arbetslivet. Föreningen Stopp är en partipolitiskt och religiöst obunden rikstäckande
organisation.
§ 2 Föreningens syfte - normstadga
Föreningen Stopp skall växa till en viktig påtryckningsgrupp i kampen mot kränkande
särbehandling på våra arbetsplatser! Detta görs genom:
att påverka makthavare och lagstiftning vad gäller kränkande särbehandling i
arbetslivet
att påverka genom opinionsbildning
att med information stödja, hjälpa och stärka dem som blivit kränkta och
särbehandlade i arbetslivet.
§ 3. Regional verksamhet - normstadga
Det ska finnas möjlighet, där det finns underlag, att bilda regioner. Regionsföreningar
ska arbeta utifrån riksföreningen normstadga I övrigt är regionerna självständiga
organisationer med egna verksamheter. Regionala tillägg till stadgarna kan
förekomma.. 2/3 av medlemsavgiften tillfaller i regionen för deras verksamhet.
§ 4 Medlemmar och medlemskap - normstadga
Såväl enskilda som juridiska personer har rätt till medlemskap. Juridiska personer
har dock ingen rösträtt. Medlem erlägger årsavgift som privatperson eller
företagsmedlem för ett kalenderår. Medlem äger inte rätt att använda föreningen eller
föreningens material i enskilt syfte eller vinstintresse eftersom föreningen drivs som
en ideell verksamhet. Närvarande medlemmar som betalt årsavgiften för
innevarande år före årsmötet har rösträtt på årsmötet.
§ 5 Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst fem styrelseledamöter och minst två ersättare.
Styrelseledamöter och ersättare väljs av årsmötet. Styrelsen skall förutom ordförande
bestå av sekreterare och kassör. Ordförande väljs på årsmötet I övrigt fördelar
styrelsen posterna inom sig vid det konstituerande mötet som skall hållas senast två
veckor efter årsmötet. Styrelsen är beslutsmässig med tre närvarande ledamöter.
Styrelsemöte skall hållas minst fyra gånger per år.
§ 6 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. För belopp
överstigande 3 000 kronor tecknas firman av ordförande och kassör i samråd.
§ 7 Revisorer
På årsmötet väljs en revisor och en revisorsersättare på ett år. Revisorn skall ha
tillgång till årshandlingarna senast en månad före årsmötet.
§ 8 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 9 Valberedning
På årsmötet väljs en valberedning på ett år. Valberedningen ska bestå av en - tre
ledamöter varav en skall väljas till sammankallande.
§ 10 Kallelse och information
Styrelsen ansvarar för att kallelse till årsmöte kommer ut till medlemmarna tidigast
fyra veckor men dock senast två veckor före ordinarie årsmöte samt två veckor före
extra årsmöte. Information kan meddelas via e-post och hemsidan.
§ 11. Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas före april månads utgång och behandla följande:
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst
§ 3. Upprättande av röstlängd
§ 4. Val av mötesfunktionärer
§ 5. Fastställande av dagordning
§ 6. Fastställande av verksamhetsberättelse
§ 7. Fastställande av balans- och resultaträkning
§ 8. Revisorns berättelse
§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10. Fastställande av mål- och handlingsplan
§ 11. Godkännande av budget
§ 12. Beslut om medlemsavgift för kommande år
§ 13. Val av ordförande, ledamöter och ersättare
§ 14. Val av revisor
§ 15. Val av valberedning
§ 16. Motioner
§ 17. Rapporter
§ 18. Övriga frågor
§ 19. Mötets avslutning
§ 12 Motioner
Medlem kan skriva motioner till årsmötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda
senast fem veckor för anslaget årsmöte. Styrelsen skall senast tre månader före
årsmöte informera om datum för årsmötet.
§ 13. Förslag från medlem
Medlem som önskar lyfta en fråga av verksamhetskaraktär under året, kan skriftligen,
inkomma med vad det handlar om till styrelsen senast tio dagar före styrelsemöte.
§ 14 Upplösning av föreningen
Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar övergå till lämplig fond eller
annan organisation med liknande syfte.
§ 15 Uteslutning av medlem - normstadga
Medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas. Sådant beslut skall tas av
styrelsen. Besvär mot sådant beslut kan föras till årsmötet. Utesluten medlem som
begärt att uteslutningen skall överprövas av årsmöte, får inte själv delta i
omröstningen och måste få 3/4 majoritet.
§ 16 Ändring av dessa stadgar - normstadga
Beslut om stadgeändring fattas av årsmötet med 2/3 majoritet på två påföljande
årsmöten.

Valberedningens förslag

Händer i SydVäst

Ordförande
Maria Werme, Västerås - 1 år

Samtal om vuxenmobbing

Ledamöter
Kerstin Olsson, Luleå - 2 år
Linda Mathiasson, Göteborg - 2 år
Ersättare
Maria A Marchesoni, Luleå - 1 år
Maria Norman, Luleå - 1 år
Elisabeth Storhäll, Vallda - 1 år
Ann-Kristin Åkesson, Knislinge - 1 år
Kristina Lagerquist, Stockholm - 1 år
Ledamöter som har ett år kvar
Eva Jorendal
Kurt Andersson
Ted Bondefalk
Marie-Louise Winbladh

Budget för 2012
Intäkter
Medlemsavgifter
Summa

Vi samtalar om problematiken
vuxenmobbing med Annika från
Moderaterna på Café Vida la vida,
Fjärde Långgatan i Göteborg,
tisdag 17 april klockan 17.0020.00.

Medlemsträff i Uddevalla
En träff i Uddevalla planeras till
mars eller april. För mer info
kontakta:
sydvast@foreningenstopp.se

Tematräff i Falkenberg
Tema "medvetandegör din kropp
med hjälp av dramaövningar". Vi
tar makten över vår röst, andning
och kroppsspråk genom att göra
enkla övningar på härskartekniker
och mobbing med Marja. Lördag i
Falkenberg klockan 12.00-15.30
på Studieförbundet Vuxenskolan.
Pris 50 kronor inkl lättare fika. Vi
önskar din anmälan till:
sydvast@foreningenstopp.se

16 500,00
16 500,00

Kostnader
Lokalkostnader
5 000,00
Telefon
480,00
Porto/Kuvert
1 600,00
Pg avgifter
500,00
Hemsida
324,00
Regionala omkostnader 2 000,00
Resekostnader
4 500,00
Övrigt
2 096,00
Summa
16 500,00

Händer i Stockholm:
Den 10 maj kl 18-20 föreläsning
med stressforskaren Töres
Theorell. "Alla behöver vi rätt
balans mellan krav, kontroll och
stöd och mellan ansträngning och
belöning i livet! Tankar kring
arbete och arbetslöshet" (även
situationer som t ex sjukdom och
mobbning). Lokal meddelas
senare. För mer info och anmälan
till Maria 0737-241865 eller
malardalen@foreningenstopp.se

Var med och påverka
Vi söker dig som vill vara med
och påverka vårt samhälle men
också hjälpa till i föreningens
arbete på något sätt, hör av dig
till info@foreningenstopp.se om
du är intresserad av någon av
följande arbetsgrupper:
Vill du vara med i någon av våra
arbetsgrupper:
Kontaktgruppen
Juridiska gruppen
Mål- och handlingsplan
Medlemsvård
Projekt/Bidrag
Resurscentrum

Självhjälpsgrupp i
Stockholm
Självhjälpsgrupp onsdagar 25
april, 9 maj och 23 maj. Hör av dig
om du är intresserad att vara med
till Maria 0737-24 18 65 eller
malardalen@foreningenstopp.se

I nästa medlemsblad...
* Ta sig vidare
* Vad hände på årsmötet
* Blogg från Almedalen
* Avundsjuka på jobbet
* Vad kan du bidra med
.... och mycket mer

Var med och påverka!
Ta chansen att skriva en insändare, debattartikel
eller prata med en politiker om problemet mobbing.
Du har också möjlighet att skriva på vårt
diskussionsforum på hemsidan. Skicka ett mail till
linda@foreningenstopp.se så får du
inloggningsuppgifter till vår egen blogg.
Finns du på Facebook, så får du gärna bli vän med
Föreningen Stopp så hjälps vi tillsammans åt att
sprida information om att föreningen finns.
Många röster små gör tillsammans skillnad!

Kontakta oss
031 - 353 17 51
onsdag och fredag 13.00 - 15.00

019 – 507 05 19
torsdag 18.00 - 20.00
söndag 19.00 - 21.00

0738-17 32 56
för dig i region norr
tisdag och onsdag 19.00-21.00

Bli medlem!
Medlemsavgiften är 150 kronor för enskild
medlem och 200 kronor för familj, vilket
betalas in på pg 41 63 32-5
Skriv också din e-postadress!

Hjälp oss få ihop medel för ett pilotfall i EU domstolen!
Hjälp en av våra medlemmar som är beredd att gå vidare till EU
domstolen, efter att förlorat i tingsrätten och nekad prövning i AD, trots
detta vill hon försöka med EU domstolen och får hon rätt där så blir det
ett viktigt prejudikat när det gäller kränkande särbehandling.
Vill du vara med och göra det möjligt? Sätt i så fall in en gåva som du
märker "Stöd till juridisk hjälp" på plusgiro 41 63 32-5. Tack för ditt
stöd!

För en sund psykosocial
arbetsmiljö och för civilkurage i
arbetslivet

