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Medlemstal
Under året har föreningen ökat i medlemstal till 189 medlemmar, varav flertalet är 
kvinnor. 

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av nio personer och tre ersättare och har 
sammanträtt sex gånger varav ett var konstituerande möte. AU har haft ett 
protokollfört möte där man föreberett styrelseärenden. Även i år har vi haft 
arbetsgrupper, vilka varit: ekonomi, information, resurscentrum, telefon och ungdom.

Verksamhet
Föreningen blev under januari inbjudet till Livsmedelsfacket Syd på deras kurs för 
skyddsombud och förtroendevalda, Ann-Sofi deltog här. På internationella 
brottsofferdagen var föreningen ute och tände ljus och visade vår medkänsla till dem 
som kämpar och de som inte längre orkade kämpa. I år fanns vi i Kiruna, Västerås, 
Stockholm och Göteborg.
I samband med styrelsemötet i mars, bjöd vi in till en medlemsträff i 
Mälardalsregionen, där tio medlemmar deltog. Träffen utmynnade i en 
informationsträff med AFA försäkringar där fyra medlemmar deltog. 



I slutet av april hade vi vårt årsmöte, den här gången i Göteborg, hit kom 15 
personer, p.g.a. kassörens hastiga bortgång, så kunde vi inte fullfölja årsmötet fullt ut 
och fick ha ett extra årsmöte i maj, där 12 medlemmar deltog.

Vi har synts i media via Sofis mode, Amelia, Helsingborgs Dagblad, Topp Hälsa, 
NSD och NK. Samt så har vi försökt att få in en debatt angående lärarnas roll ihop 
med Rigmor Tjerngren från OMM i västmedia. 

Inför riksdagens omröstning när det gäller sjukförsäkringen, så genomfördes en 
manifestation i Stockholm, medlemmar från Stopp deltog här för att visa motståndet 
mot ett för snabbt beslut som kommer slå hårt. Föreningen fick i samband med 
beslutet in en insändare i de två norrländska tidningarna, NSD och NK. 

Stödtelefonen
Vi har under året infört telefontid på tisdag 10.00-12.00 och torsdagar 18.00-20.00, 
vilket börjat ta form. Däremellan finns telefonsvarare som vi lyssnar av regelbundet 
och ringer upp. Under året har vi gett stöd och råd till ett flertal personer som hört av 
sig både via mail och via telefon, samt så har vi fört viss statistik utifrån samtalen för 
att försöka få en överblick om hur det ser ut på den svenska arbetsmarknaden.

Regional verksamhet
Under året har vi startat upp regional verksamhet för medlemmar och intresserade, 
vilket resulterat i att Föreningen Stopp – Region Norrbotten har bildats. Dessutom 
har det utmynnat i medlemsverksamhet i Mälardalen, Väst och Gävle-Dala. 
Väst – har haft medlemsträff med skrivtema med coachen Johanna Wistrand
Mälardalen – har haft två medlemsträffar, träffat AFA-försäkringar samt startat en 
självhjälpsgrupp
Gävle-Dala – har haft en medlemsträff med skrivtema och vad man vill ha ut av sitt 
medlemskap, detta resulterade i ett pressmeddelande som togs in i Dalanyheter. 
Norrbotten – har haft medlemsmöte med föreläsning där man samtidigt bildade 
region norrbotten

Ekonomi
Under året har vi vänt ekonomin mot rätt håll och fortsatt vårt sökande efter fonder 
och andra bidrag att söka för vår verksamhet, framförallt har vi tryckt på 
skrivarkursen och den uppsökande verksamheten. Det är första året sen föreningen 
startades, som vi nu kunnat betala av på skulden till f d ordförande, vilket är positivt. 

Information
Under året har föreningen bytt operatör för hemsidan till One, detta av ekonomiska 
skäl. Vi har även gett ut fem medlemsblad, varav ett inför årsmötet. Vi har även 
påbörjat arbetet med att ta fram en ny informationsbroschyr med lokal knytning, 
vilken vänder sig till utsatta personer. Denna är tänkt att spridas på vårdcentraler, 
arbetsförmedlingar och försäkringskassa, där målgruppen finns. 



Avslutning
Under året avled Lis Nelson, vilket gav ett tomrum och saknad i föreningen. Lis var 
en person som värnade om den enskilde medlemmen och vad vi kunde göra för 
denne, ett område som vi kommer att fortsätta arbeta med.

Styrelsen vill med dessa ord lämna ovanstående verksamhetsberättelse för 2008.
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