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Verksamhetsberättelse för Föreningen Stopp 2010
Styrelse
Vid årsmötet 2010 utsågs följande styrelse:
Ledamöter:
Maria Werme, ordförande
Eva Jorendal
Linda Mathiasson
Ted Bondefalk
P-O Nilsson
Kerstin Olsson
Gino Biagio Saccotelli
Marie-Louise Winbladh
Ersättare:
Kurt Andersson
Kristina Björntorp
Kristina Lagerqvist
Aini Thornéus
Valberedning:
Märta-Elin Christenson
Eva Jonzon
Revisor:
Göran Sundström
Under året har det varit nio styrelsemöten: 28 februari, 22 mars, 11 april, 2 maj
(konstituering), 23 maj, 13 juni, 22 augusti, 26 september, 21 november.
Årsmötet var den 24 april i Stockholm.

Medlemmar
Den 31 december 2010 var antalet betalande medlemmar 116.

Skrivprojekt
Under året har en arbetsgrupp bestående av Helena Liedholm, Eva Jorendal och Märta-Elin
Christenson lett ett skrivprojekt där medlemmar får skriva sin berättelse. Målsättningen är en
bok där man också planerar ta med annan information om kränkande särbehandling/
mobbning.

Rättsläget
Helena och Ted har skrivit i Medlemsinfo och på hemsidan om rättsläget.

2(3)

Stödtelefonen
Stödtelefongruppen har bestått av Aini, Kerstin, Kristina, Lars och Linda. Det har varit en del
problem med överkopplingen till ansvarig för måndagarna, men efter ändringar av
telefontider och telefonnummer fungerar det nu bättre.

Medlemsinfo
Medlemsinfo har kommit ut tre gånger under året. Det har innehållit information och
rapporter om föreningens aktiviteter, medlemmar har medverkat med inlägg och dikter,
Märta-Elin har en uppskattad skrivsida mm.

Hemsidan
Hemsidan försöker Linda och Maria uppdatera kontinuerligt. Ca 1 000 besökare per månad.

Juridisk grupp
Den juridiska gruppen består av Kurt, Ted, Kerstin och Annamaria. Det har varit svårt att hitta
gemensam tid för att träffas, men det är många tankar och behov av juridisk karaktär som
kommer fram och som behöver dryftas. Det gäller frågor från enskildas behov av juridiskt
stöd till vilka lagar och förordningar som gäller och deras konsekvenser, hur man ska kunna
påverka mm.

Ekonomi
Stopp-medlemmen Inger Berg har varit till stor hjälp med rådgivning i bokföring för årets
båda kassörer, Linda till augusti och Eva från augusti och framåt.

Presskontakter
Främst Linda och Marie-Louise har skrivit och medverkar i debattartiklar och reportage i
olika tidningar.

Samarbete med andra organisationer
Ett tiotal Stopp-medlemmar deltog i Organisation Mot Mobbnings arrangemang i Klara
kyrka och på Stortorget i Stockholm i juni.
Almedalen

Regioner
Region Norr
I Region Norr har Aini tidigare dragit ett tungt lass och regionen har varit mycket aktiv med
kontakter med politiker, media, olika uppvaktningar, medföljt som stödperson till utsatta mm.
Se Verksamhetsberättelsen för 2009 från Föreningen Stopp – Region Norrbotten. Vi är
tacksamma för den viktiga insats som Aini gjort för Stopps norra region.
Under 2010 har Eva och Kerstin bedrivit ett intensivt arbete genom att bedriva påverksansoch informationskampanjer i samband med seminarier, ett intensivt deltagande i
Almedalsveckan delvis tillsammans med Organisation Mot Mobbning, uppvaktat
kommunpolitiker i Härnösand inför valet, delat ut informationsmaterial i Örnsköldsvik och
Umeå, tagit initiativ till protestaktion med namnlista mot att arbetsgivare kan köpa ut
obekväma personer mm.

3(3)

Region Mälardalen
Ett medlemsmöte med psykolog Lars Bagge samlade ett 15-tal personer. Han gav en
intressant berättelse om sitt samarbete med Heinz Leymann och bakgrunden till nuvarande
situation vad gäller mobbningen på våra arbetsplatser. På medlemsmöte i december berättade
initiativtagaren Juan Fonseca om verksamheten vid Diskrimineringsbyrån i Stockholm. Tio
medlemmar deltog.
Region Mälardalen har haft några träffar för självhjälpsgrupp, men det har varit svårt att få
någon som bor i Stockholm att ta ansvar att vara sammankallande, varför det inte blivit så
många träffar. Men efterfrågan på självhjälpsgrupp är stor.
Region Sydväst
Linda har varit spindeln i nätet för många aktiviteter i Sydväst. Det har varit Påverksanssamtal
i Göteborg med politiker från nästan alla riksdagspartier. Där ingick även visning av Börje
Erikssons film.
Det har varit medlemsmöte på tema Självkänsla i Göteborg, tema Kreativitet i Halmstad.

Slutord
2010 har varit ett händelserikt år för Föreningen Stopp. Vi har träffat nya medlemmar i olika
sammanhang och hat fått möjlighet att medverka i aktiviteter tillsammans med Organisation
Mot Mobbning 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.
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