Föreningen Stopp – Region Norrbotten
Verksamhetsberättelse för 2009
Styrelsens sammansättning har under senare delen av året varit
Ordförande
Ledamot

Aini Thornéus
Lena Wallgren

Styrelsen
Från styrelsen har två ledamöter avgått pga av arbete på annan ort. Styrelsen har haft fem
protokollförda möten under året. Det har skett en förstärkning av medlemsaktiviteter och en
ny aktivering av styrelsearbete under hösten.
På årsmötet har vår kontaktperson från riksorganisationen deltagit.
Medlemmar
Under året har föreningen fördubblat medlemsantalet till 17 betalande medlemmar.
Ekonomi
Föreningen strävar efter egen budget. Föreningen har sökt verksamhetsbidrag och bidrag för
projekt från Landstinget men fått avslag men återkommer med nya ansökningar.
¾ av medlemsavgiften av 15 enskilda medlemmar och ett familjemedlemskap tillfaller
föreningen kommande år.
Verksamhet
Ordföranden har under året även varit ledamot i riksorganisationen och sammankallande i
jourtelefongruppen med fortsatta aktiviteter. Ordföranden har också deltagit i att hålla en
skrivkurs för medlemmar på en länk på hemsidan
Personliga möten med medlemmar i övriga delar av länet har hållits, caféträffar med
medlemmar och icke medlemmar, personliga kontakter med medlemmar och icke medlemmar
via telefon och e-post, medföljande som kamratstödjare, förbättrat kunskaperna i PUL
(Personuppgiftslagen), utdelning av info-material på olika orter i länet, förmedlat
stödkontakter mellan personer med liknande arbetssituation över landet.
Förslag till socialdemokratiska (S) politiker i Luleå kommun och som skulle delta i
kongressen är inlämnat om behovet av skärpt lagstiftning kring kränkande särbehandling i
arbetslivet. Löfte gavs om att detta skulle tas upp till diskussion. Bifogades en lista över
tidigare inlämnade motioner till riksdagen från olika politiska partier rörande kränkande
särbehandling i arbetslivet och frågan ställdes vad S kan göra för att förbättra läget.
Bland annat är en motion inlämnad av riksdagsmän (S) om ett resurscentrum för
vuxenmobbade personer där behandling och forskning ät tänkt att bedrivas.
Men vi vill poängtera att föreningen är partipolitiskt obunden, men stödjer de förslag som är
till gagn för alla vuxna som är kränkta och mobbade i arbetet.
Under hösten –09 uppvaktades ledningen för BUF:s (Barn och UtbildningsFörvaltningen)
organisation angående kränkande särbehandling på en arbetsplats.

Medlem träffade BUN:s (Barn och UtbildningsNämnden) ordförande, skolchef och
kommunens personalchef. Varken BUN:s ordförande eller kommunens personalchef ansåg
sig kunna vidta några åtgärder i ett enskilt fall.
BUF:s personalchef och områdeschef avböjde mötet och hänvisade medlemmen till
personalkonsulent.
Kontakter med Arbetsmiljöverket i Stockholm är taget av en medlem ang kommande översyn
av AFS 1993:17 Kränkande särbehandling.
Media
Ordföranden har deltagit i ett program i Norrbottens Radio med en representant från
Arbetsmiljöverket om mobbning på arbetsplatser.
Medlem har deltagit i debatten i de norrbottniska tidningarnas insändarsidor med egna
insändare och en fortsatt uppföljning av diskussioner i massmedia.
Medlem har kontaktat person som blivit svårt mobbad och fallet är återgett i massmedia.
En ny länk för att stödja varandra har öppnats för de medlemmar som är intresserade att
diskutera att söka arbete eller andra frågor som berör arbete och som har varit mobbad och
söker nytt arbete eller är kvar på arbetsplatsen.
Medlemmar har skrivit i medlemsbladet.
Avslutning
Styrelsen lämnar ovanstående verksamhetsberättelse för 2009.
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