
Föreningen   STOPP  
mot kränkande särbehandling i arbetslivet

Verksamhetsberättelse för 2007

Styrelsens sammansättning under året har varit enligt följande:

Ordförande: Ann-Sofi Gauffin
V ordförande: Linda Mathiasson
Kassör: Lis Nelson
Sekreterare: Markkus Haapanen
Ledamöter: Maj-Britt Hagman-Miles

Gudrun Hay
Gino Biagio Saccotelli

Ersättare: Jan Gauffin
Nina Vinneryd
Per Magnusson
Tuula Kinnunen

Adjungerade: Gunnar Bärnarp SFM
Birgitta Henrysdotter Ankaret

Valberedning: Maria Werme Sammankallande
Märta-Elin Christenson
Christina Lagerkvist
Börje Eriksson

Arbetsutskott: Ann-Sofi Gauffin
Linda Mathiasson
Lis Nelson
Markkus Haapanen

Medlemstal
Under året har föreningen haft 179 medlemmar varav 69 procent är kvinnor.

Styrelsen
Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten, varav ett tillsammans med 
SFM då vi även var inbjudna till Ideell festkväll i Göteborg. Under året har det bildats 
ett AU, som inte haft något sammanträde men som funnits vid behov. Det har 
formats arbetsgrupper inom styrelsen, vilka är Information, Ekonomi, Policy, 
Ungdom, Telefon, Resurscentrum och Medlemsgrupp.
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Verksamhet
Under Internationella brottsofferdagen tände föreningen ljus i Stockholm och 
Västerås, till minne av alla de som fått sätta livet på grund av mobbning. Dessutom 
så har en stödpersonutbildning hållits för ett tiotal personer, där de fick kunskap om 
regler och möjligheter på bland annat försäkringskassan och AFA-försäkringar.

Ett årsmöte hölls i Stockholm i slutet av april, då det valdes ny styrelse och årets 
verksamhet diskuterades samt hölls ett föredrag av psykolog Lars Bagge. 

Stopp har ett aktivt samarbete med andra föreningar som jobbar för samma sak, 
mest aktivt är samarbetet med SFM och nätverket Slussa. 

Information
Det har gått ut två medlemsblad under året och en kallelse inför årsmötet till 
medlemmarna. Hemsidan har fått en uppfräschning och hålls levande. Dessutom har 
föreningen börjat blogga. Vi har också haft med ett replikskifte i GT när det gäller att 
mobbningsoffer motarbetas. 

Avslutning
Med dessa ord vill styrelsen avlämna sin verksamhetsberättelse för år 2007, som har 
varit ett mycket positivt och händelserikt år.

Styrelsen

Ann-Sofi Gauffin Linda Mathiasson Lis Nelson
ordförande v ordförande kassör

Markkus Haapanen Maj-Britt Hagman-Miles Gudrun Hay
sekreterare ledamot ledamot
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