Verksamhetsberättelse Socialpsykiatriskt Forum 2018
Socialpsykiatriskt Forums styrelse 2018
Ordinarie
Jan Persson (ordf)
Ulrika Lundblad
Lars Hansson
Maria Skott
Per Enarsson
Mats Ewertzon
Wolfgang Rutz
Jimmie Trevett
Marit Grönberg Eskel

Suppleanter
Zophia Mellgren
Ulla-Karin Schön

Valberedning
Ann-Marie Ekström
Mikael Malm
Revisor
Lars Kylberg

Styrelsen
Vid det konstituerande styrelsemötet den 23 mars omvaldes sittande ordförande, samt tilläggsval till
styrelsen och av suppleanter.
Styrelsen har under verksamhetsåret 2017-2018 haft totalt 9 sammanträden. Därutöver har en
arbetsgrupp för konferens 2019 haft ytterligare telefonmöten.
Resurs för arbetet med hemsida och vissa kansliuppgifter
Hemsidan, facebook och nyhetsbreven har tidigare administrerats via föreningens ”sekreterare” Ulrika
Lundblad. Under verksamhetsåret har en arbetsgrupp lämnat förslag på Socialpsykiatriskt Forums
framtida hantering av hemsida och övriga kontakter genom sociala medier. Arbetsgruppen har bestått
av Zophia Mellgren och Marit Eskel Grönberg. Arbetet fortsätter under 2019 och hemsidan bör starkt
prioriteras även kommande verksamhetsår.
Administrativ samverkan med Steg för Steg.
Tack vare föreningens förbättrade ekonomi har samarbetet med Steg för Steg fortsatt 2018. Arbetet
och samarbetet har fungerat mycket väl.
RSMH riks har under året haft vänligheten att ställa sina lokaler till förfogande för Socialpsykiatriskt
Forums årsmöte. Detta tackar forum särskilt för då vi är beroende av gott samarbete.
Medlemsrekrytering
Antalet medlemmar är c:a 70 enskilda personer och därutöver är ett 10-tal organisationer.
Föreningens ekonomi
I bokslut finns ett överskott i föreningens kassa.
Socialpsykiatriskt Forums utmärkelse God socialpsykiatri
Styrelsen avser dela ut utmärkelsen, och ett styrelsebeslut finns att avsätta viss del av föreningens
medel till ändamålet.
Olle Lönnerbergs minnesfond
Fonden till minne av Olle Lönnerberg gör det möjligt för brukare att ansöka om ekonomiska medel för
att kunna delta i föreningens konferenser. Fonden finansieras genom intäkter från konferenser.

Styrelsen avser även här avsätta viss del av föreningens medel för ändamålet. Föreningen anser att
rätten att ta del av aktuell kunskap och nya forskningsrön är central för att personer som lever med
psykiska problem ska kunna vara en drivande kraft i sin egen återhämtning såväl som i utformandet av
vård- och stödsystemen. Information om minnesfonden ska finnas i alla konferensinbjudningar och på
hemsidan. I samband med planerade konferenser ger föreningen reducerat pris till ett antal
brukare/närstående.
Vision
Föreningens vision diskuteras och intentionen har varit att ge utrymme för fördjupade diskussioner i
anslutning till visionen och om hur föreningen definierar olika begrepp inom vårt målområde. Vid
våra möten är det angeläget att fortsätta diskutera föreningens mål och syften, för vem och vilka
engagerar vi oss, hur ser våra förutsättningar ut, kan vi öka vårt medlemskap, hur intressanta är vi, hur
öppna och tillgängliga är forum osv.

Föreningens verksamhet 2018
Årsmötet 2018 hölls den 23 mars i Stockholm
Årsmötet hölls i RSMH-riks lokaler Örnsberg i Stockholm.
Utdelning av utmärkelsen God Socialpsykiatri 2018
Ingen utdelning.
Socialpsykiatriskt Forums hemsida och Facebook
Hemsidan är Socialpsykiatriskt Forums ansikte utåt. Besöksfrekvensen ökar i samband med Forums
utåtriktade aktiviteter då kunskap om hemsidan ges och intresset kan väckas. Sedan vi blev
medlemmar på Facebook har vi möjlighet att nå ut och kommunicera med en större publik. Sidan har
hittills använts för att annonsera konferenser och för att lägga upp bilder från konferenser och andra
evenemang. Det är önskvärt att vi kunde få mer aktiviteter in i hemsidearbetet och här behöver i
styrelsen agera på något konstruktivt sätt. En arbetsgrupp kommer att lägga förslag till styrelsen om
eventuella förändringar av upplägget med hemsida, Facebookflöden osv.

Internationella frågor
WASP
2018 medlemskap.
Socialpsykiatriskt Forum beviljades under hösten 2010 medlemskap i WASP, World Association for
Social Psychiatry.
EUFAMI
2018 medlemskap.
Socialpsykiatriskt Forum blev 2011medlem i EUFAMI, European Federation of Associations of
Families of People with Mental Illness.
Arbetshelg Forum 16-17 juni 2018
Arbetet under helgen fokuserade på Forums innehåll och kommunikationssätt, bla utgick vi ifrån olika
teman för att finna utveckling och framåtsträvande.
Planering av årskonferens ”Värden i Vården” 2019
Styrelsen Forum beslutat om årskonferens 17-18 september på ABF huset i Stockholm. Konferensen
avser tilltala en bred massa, och förhoppningsvis inbringa ett ekonomiskt tillskott i föreningens kassa.

