Verksamhetsberättelse för Organisation Mot Mobbning, för år 2020.

Sida 1.

3 januari. Anita Wallstedt, med som stödperson till Psykiatrin i Östergötland.
10 ”

A.W, stöttat medlem,med ärende till AFA försäkringar.

23 ”

Medlem fick rätt till Livränta, gällande Mobbning, direkt i Försäkringskassan.

31 ”

A.W med som stöd till medlem, vid avstämningsmöte med FSK.

6 febr.

Möte med Kommunpolitiker i Östergötland, gällande orosanmälan för barn,
A.W, med som stöd för medlem.

7

”

Styrelsemöte nr 1/2020 i Vadstena.

10 ”

A.W hjälpt medlem med att få tillbaka sin sjukpenning, via Omprövningen,FSK.

21 ”

Ärende för medlem, utskrivet till Skiljenämnden för överklagan.

5

A.W, varit på Högsta Förvaltningsdomstolen, Sthlm för att granska vilka

mars

handlingar som fanns i medlems ärende. Det fattades handlingar i ärendet.
9

”

A.W, skjutsat medlem till Smärtkliniken i Linköping.

17

”

A.W, deltagit som stöd för möte med Boendestödjare.

19

”

Förvaltningsrätten i Karlstad, gällande avslag på sjukperiod, för medlem. A.W,
med fullmakt i ärendet.

25

”

Kallelsen till årsstämman 25 april i Norrköping, utskickat 137 brev + 6 lämnade
direkt till medlemmar.

Årsstämman avblåstes pga Coronan, pga, för få hade

anmält sig.
15 april

Medlems ärende, i Transportarbetarens facktidning. Fick godkänd arbetsskada
beviljad, Mobbning. A.W satt ihop hela ärendet.

22 ”

A.W. med som stödperson till Psykiatrin i Östergötland.

13 juni

A.W träffat drabbad medlem i Luleå.

14 ”

A.W Åkt till Boden och träffad drabbad medlem.

17 juli

Debattinlägg skrivet av Rigmor Tjerngren. Kränkande särbehandling i arbetslivet bör vara kriminellt. Tidningen Sydsvenskan.

Fortsättning. Sida 2.
18 sept.

Styrelsemöte nr 2/2020 i Borensberg. Beslutades om att Årsstämman skall
ske lördagen den 17 oktober vid Hemgården i Norrköping.

17 okt.

Årsstämman vid Hemgården. Möte 3/2020. Närvarande: 14 personer.

21 ”

A.W. deltagit som stödperson för medlem, vid psykiatrin i Sörmland.

24 okt.

Konstituerande möte i Borensberg. Möte 4/2020.

28 ”

A.W. träffad drabbad medlem i Norrköping för att göra en JO-anmälan.

Rigmor Tjerngren. Två artiklar i Sydsvenskan.

<<< Pga rådande Coronapandemin har Styrelsen inte kunnat träffats.>>>

<<< HEMSIDAN: Under året 2020, har 5.871 personer läst på hemsidan, sedan hemsidan
uppdaterades 3/3 2016.
TIPS OCH RÅD:
Ny ansökan 3.904 personer har läst.
Vad skall jag göra. När jag drabbas? Är läst av 4.835.
Protokoll är läst av 46.
Verksamhetsberättelsen 2019, läst av 290.
www.o-m-m.se
Organisationsnr: 802438-6214.

Kolmården 2021-02-28.
Anita Wallstedt, sekr. i Organisation Mot Mobbning i Sverige.
0705-196197, 011-391128 anitawallstedt44@telia.com

