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Styrelse- och årsmöte
Under året har det varit åtta styrelsemöten, varav ett konstituerande möte.
Årsmötet var den 28 april i Stockholm.
Medlemmar
Den 31 december 2012 var antalet betalande medlemmar 102 personer, varav en
del betalt för hela familjen så det är egentligen fler. Vi hade inte skickat ut
inbetalningskort till mer än några få personer, på prov, vilket föll väl ut, så troligtvis
hade betydligt fler gamla medlemmar betalat om de fått in betalningskort. Dessutom
hade vi 16 socioekonomiska medlemmar och en hedersmedlem.
Stödtelefon
Stödtelefongruppen har bestått av Aini, Kerstin, Kristina, Lars, Linda, Maria.
Telefongruppen har haft tre möten
Stöd i juridiska frågor
Behovet av stöd i juridiska frågor är stort. Maria har haft en del telefonkontakter samt
varit stödperson för några medlemmar vid överklagningar till förvaltningsrätter och
kammarrätter. Telefongruppen hänvisar även till jurister vid juridiska frågeställningar.
Medlemsinfo
Medlemsbladet har kommit ut tre gånger under året. Det har innehållit information
och rapporter om föreningens aktiviteter, medlemmar har medverkat med inlägg,
Märta-Elin har en uppskattad skrivsida mm.
Skrivprojekt
Stommen i skrivprojektet är tänkt att vara juridiska gruppens lista över förslag till
ändringar av lagstiftningen och tillämpningar av densamma, sedan förslagen
godkänts av styrelsen, samt inkomna medlemsberättelser.

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
Gruppen har gjort en lista över förslag till ändringar i lagstiftningen och tillämpningar
av den samma, som godkänts av styrelsen, och dessutom gjort en del skrivelser,
bl.a. en vädjan till Centrum för rättvisa att juristerna där, som åter sig fall gratis, skulle
åta sig att företräda dem av våra medlemmar som utsatts för kränkande
särbehandling av Stockholms stad, men de valde tyvärr inte att göra detta.
Ekonomi
Vi ansökte om pengar ur fonden Lars Hiärtas minne, men fick inget därifrån. Dock
har vi ett visst överskott kvar från föregående år.
Internationell förening mot mobbning som hade konferens i Köpenhamn i juni
Eva Jorendal är med i den internationella föreningen om arbetsplatsmobbning och
trakasserier, IAWHB, och var med på föreningens konferens i Köpenhamn i juni.
Stämman beslutade att föreningen ska poängtera behovet av mer klinisk forskning
om PTSD till följd av arbetsplatsmobbning. Föreningens syfte är ett värdigt arbetsliv
för alla och att bl.a. psykologer som behandlar människor som drabbats av mobbning
ska lära sig att arbeta evidensbaserat. Medlemmen och forskaren Ståle Einarsen vid
universitetet i Bergen verkar anses varar den främsta auktoriteten på området just
nu. Det betonas att det ju är mobbarna och inte de mobbade som är problemet, men
att psykologerna ofta inte har möjlighet att få behandla mobbarna och är hänvisade
till att försöka hjälpa de mobbade. Eva håller kontakten med andra medlemmar i
föreningen via mejl.
”Nordic Tour” i Stockholm
Maria deltog i en heldagskonferens om den senaste nordiska forskningen vad gäller
mobbningen. Medverkande var bl a Marit Viirta, Finland, Helge Hoel, Norge/England,
Töres Theorell, Sverige, Reza Emdad, Sverige. Även fackförbundet Vision
medverkade med presentation av nytt lagförslag mot vuxenmobbning.
Media
Vi har synts i en hel del medier med insändare under året såsom: Göteborgs Posten,
Norrbottens Kuriren, Hallands Nyheter, Sundsvallstidningen och Ring P1. Vice
ordförande har haft inne en debattreplik i Göteborgs Posten.
Samarbete med andra organisationer
Föreningen har kontakter med Organisation Mot Mobbning, och med föreningen
SLUSSA Vänner som båda arbetar mot mobbning.
Region Norr
En viktig budkavle genomförts av regionens styrelse, som under två dagar åkte
sträckan Luleå – Sundsvall, ca 60 mil. Uppehåll gjordes i alla större orter efter
norrlandskusten där informationsmaterial om Stopp delades ut och samtal fördes
med lokalbefolkning. Affischering och utlägg av informationsblad på offentliga platser
gjordes också. Möte med medlem i Sundsvall hann vi också med.
Kerstin och Gunilla har deltagit i olika seminarier med anknytning till
arbetsmiljöfrågor, ett som arrangerades på Luleå universitet, Kerstin besökte en
arbetsmiljödag i Boden, två seminarier anordnade i Luleå, samt deltagit i

arbetsmiljökurs och kurs i mötesteknik. Styrelsen anordnade en utställning om
kränkande särbehandling på ett torg i Luleå. Stopps material delades ut till besökare.
Stopps informationsmaterial har lagts ut på vårdcentraler i Luleå.
Margareta har spridit ut Stopps material på offentliga platser i Umeå.
Kerstin har vid flera tillfällen affischerat om Stopp i Örnsköldsvik och Skellefteå.
Vi har bevakat media på olika sätt och svarat på debattartiklar om vuxenmobbning.
Ordförande har haft flera artiklar införda i olika lokaltidningar.
Region SydVäst
I SydVäst har vi haft en medlemsträff i Helsingborg med tema kreativitet och i
Falkenberg hade vi ett med tema charader och improvisationer. Förutom detta så har
det varit öppna tema- och diskussionskvällar på kulturcaféet Vida la vida i Göteborg.
Vi deltog i seminarier och informationsspridning under Almedalsveckan, där två från
SydVäst medverkade privat. Påverkansmässigt har vi fortsatt med politikersamtal,
diskuterat om problematiken med mobbning och haft ett samtal med Agneta Oreheim
om mobbning och den fria viljan.
Region Mälardalen
En självhjälpsgrupp kom under våren igång i Stockholm som samlas ca varannan
vecka. Den 22 februari manifestation på Brottsofferdagen i Stockholm och Västerås
med ljuständning till minne av dem som tagit liv på grund av mobbning/kränkande
särbehandling. Utdelning av broschyr. I Västerås samverkan med föreningen
SLUSSA Vänner. Den 19 september. Miljöinspektören Leif Kåvestad föreläste om
Mobbning på arbetsplatsen, utifrån sin bok ”Civilkurage och sjuka hus” på
Stadsbiblioteket i Västerås. Medarrangör: Föreningen SLUSSA Vänner.
I slutet av året besökte ett flertal medlemmar liksom självhjälpsgruppen utställningen
”Då fick jag nog” av Agneta Strindinger på Konstfrämjandet i Stockholm.
Slutord
2012 var händelserikt år för Föreningen Stopp. Vi har träffat nya medlemmar i olika
sammanhang och har fått möjlighet att medverka i aktiviteter tillsammans med andra
organisationer, även den internationella föreningen om 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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