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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.
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