
Verksamhetsberättelse  för 2016, Organisation Mot Mobbning, www.o-m-m.se  

12  jan.    Styrelsemöte nr 1, Jambotour, Lugnets allé 1, Sthlm. 

19  ”         Journalist från Malmö ringt Anita ang TV-sändningar. 

19  ”         Gåva från medlem, 500 kr. 

26  ”         Ansökan om ekonomiskt stöd insänd till Rotary i Norrköping. 

29  ”         Tillståndsbevis för talartider i Almedalen beviljat, vid Donners plats. 

29  ”         Tillståndsbevis beviljat från Polisen, gällande platsmark nr 403 i Almedalen. 

29  ”         Tv-producent ringt till Anita ang ev TV-sändningar om vuxenmobbning. 

31  ”         Anita har gjort 142 st brevutskick till medlemmar ang kallelse till stämman. 

1   febr.    Anita till Örebro för möte med 2 drabbade medlemmar. En av dessa har nyss 

                  fått godkänd arbetsskada med livränta av Försäkringskassan. 

10 ”           Ansökan om ekonomiskt stöd till Almedalsveckan är skickad till Stiftelsen Stieg 

                  Larssons, via SEB, Sthlm. 

11 ”           Anita har ringt till journalist vid SVT i Sundsvall ang vuxenmobbningen. 

14 ”           Anita har postat fler brevutskick till inför årsmötet = Totalt 159 medlemsbrev  

                  utskickade. 

15 ”           Medlem ringt Anita, medlemmen  har nu fått godkänd arbetsskada med livränta  

                  gm Fsk. 

18 ”           Anita ringt till ring P1, ang kränkande särbehandling i arbetslivet. 

23 ”           Styrelsemöte nr 2, Jambotour, Lugnets allé 1, Sthlm. 

8   mars    Möte med Emanuel Öz i Riksdagshuset, tillsammans med andra föreningar. 

9   ”           Styrelsemöte nr 3, Jambotour, Lugnets allé 1, Sthlm. 

15 ”           Anita blev uppringd av Dalaradion ang mobbning. Stefan Blomberg deltog i radio 

                   programmet också. 

17 ”           Temadag i Norrköping  ”Psykisk ohälsa och mobbning i arbetslivet. Att  

                   Förebygga, utreda och åtgärda.” Anita deltog från OMM. 

17 ”            Norrköpings tidning har skrivit om ABF teatern, som visar ”Bakomleendet” i                                                                                                                                                                                                         

                   samband med OMM;s årsstämma. Gratis entré för allmänheten. 

 

http://www.o-m-m.se/


19 ”           Årsstämman på Hemgården i Norrköping kl 11-18. Möte nr 4/2016. Efter  

                  stämman visades Teatern ”Bakomleendet”  gm ABF. 18 medlemmar deltog. 

 

 

29 mars   Anita ringt till ring P1, angående Försäkringskassans utförsäkringar av sjuk- 

                  skrivna. 

31 ”          Anita deltog i möte med Kommunalråd i Sörmland, ang drabbad medlem. 

2   april    Anita bokat båtbiljetter från Oskarshamn till Visby, Almedalsveckan 2016. 

                  Resa; söndag 3 juli  och återresa fredag 8 juli. 6 personer samt 2 bilar bokade. 

4   ”           Konstituerande möte, möte nr 5/2016. Jambotour, Lugnets allé nr 1, Sthlm. 

15 ”           Anita deltog i möte med Kommunchef, HR-chef, facklig ombudsman samt  

                  drabbad medlem i Närke. 

2   maj      Styrelsemöte nr 6/2016, Jambotour, Lugnets allé nr 1, Sthlm. 

23 ”           Anita deltog i möte i Närke med medlem; facket, HR-chef samt kommunchef. 

25 ”           Svar från JO, ang. anmälan om fel på FSK;s inscanningar.  Ingen åtgärd. 

26 ”           Medlem ringt Anita, medlem som idag fått godkänd arbetsskada med liv- 

                  ränta gm FSK. 

7   juni      Styrelsemöte nr 7/2016 i Älta hos Catharina. 

8   ”           Skaraborgsradion sänt program om FSK inscanning ang den JO-anmälan vi gjorde  

                  i maj 2015.  Drabbad medlem deltog i programmet samt Emanuel Öz. 

18 ”           OMM sammankallade till medlemsmöte på Skansen, Sthlm. Mats höll i detta. 

16  juli      Reportage i Tindningen Ångermanland, samt Sundsvalls tidning, ang jäv i   

                  Kammarrätten i Sundsvall, där Anita framträdde i media. 

17  ”         Samma tidningar som ovan:  Advokat Emanuel Öz uttalade:  Ge lärarna en 

                 ny prövning. 

27  ”         Artikelserie i Katrineholmskuriren. Allt fler blir sjuka av mobbning på jobbet. 

28  ”         Katrineholmskuriren, reportage om en medlem: Mobbningen förstörde hennes  

                 liv.  Hon  förlorade 4 år av sitt liv.    Anita uttalade sig också i reportaget. 

 



28  ”         Sörmlands Nyheter, Stefan Blomberg efterlyser mobbningsombudsman med  

                 hård nypa.         

                    

18  aug.    Tidningen Ångermanland,  reportage:  Anita Wallstedt  -- en eldsjäl, nominerat  

                  till Svenska hjältar. 

8   sept.   Norrköpings tidning, reportage;  Hon kan bli årets eldsjäl, Anita W. 

      ”          Tidningen Social Politik nr 3. Anita medverkar i reportage om Mobbning på  

                  Jobbet – en stor hälsorisk. 

13 ”          Kassören har sökt pengar från Kamprads stiftelse till Almedalsveckan. 

12  ”         Styrelsemöte i Älta. Nr 8/2016. 

8   okt.     Gåva från medlem. 50 kr. 

10   ”        Ansökan om tillstånd till polisen ang Almedalsveckan.      

10  ”         Styrelsemöte i Åkersberga. Nr 9/2016.  

17  ”         Tidningen Arbetarskydd, Tema: Kampen; Jag hade blivit grovt trakasserad av  

                  chefen, reportage om Anita Wallstedt. 

18  ”         Gåva från medlem. 1.000 kr. 

27  ”         Föreningen Bakomleendet, seminarie i Kalmar; Arbetsseminarie om ”TILLIT.” 

                  Börje Eriksson och Sören Andersén var arrangörer. 

30  ”         Anita deltog i möte med Kommunal, Norrköping, som stöd till medlem.    

10  nov.   Anita deltog i möte med FSK, som stöd till medlem.   

14  ”         TV4, Malou-programmet.  Mobbad på jobbet.  Medlem berättar. 

                  Programserien var från 14  tom 17 nov.   

22  ”         Hiering ang. utredningen om en mer jämställd och rättssäker försäkring vid  

                 arbetsskada. Inbjudan från Regeringskansliet. Maj-Britt B och Catharina F. deltog. 

9 dec.      Norrköpings tidningar:  Forskare, psykolog och professor Stefan Blomberg; Från  

                 Arbets- och Miljömedicin i Linköping: Sjuka stöts bort från jobbet. 

12 ”          Styrelsemöte i Älta. Nr 10/2016. 

 

 



Många nya arbetsskadade har hört av sig till oss. Flera journalister har kontaktat styrelsen. 

Sökningar  på vår hemsida 2016;     Tips ang. ny ansökan om livränta:  811 sökningar. 

                                                                Vad gör jag när det händer:          1.147 sökningar. 

Totalt från start med nya hemsidan:                                                          2.327 sökningar. 

 

 

 

År  2016 är vi  127 betalande medlemmar.               Organisationsnr: 802438-6214. 

Bankgiro  234-6328.     Medlemsavgift  200 kr. 

Adress; Organisation Mot Mobbning, c/o Anita Wallstedt sekr., Stenskärsgränd 3, 

618 30 Kolmården.  011-391128, 0705-196197. 

 

2017 års årsstämma:  29 april 2017, kl 12, Plats: Hemgården, Saltängsgatan     -- Slottsgatan 

Norrköping.  Soppalunch kl 11, betalas av var och en.  Skall beställas senast 25 april. 

Anmälan till årsstämman samt soppalunch,  ring vår kassör: Ulla-Brith Lennartsson, 

Tel 0733-248965.  

Årsstämmans program kommer senare och skall läggas ut på OMM;s hemsida. 

 

I höst firar vi i föreningen 10-års jubileum. Vi återkommer om information om detta. 

 

 

 

Med hälsningar från;  Ordförande Mats Jonsson och sekr. Anita Wallstedt, samt övriga 

i styrelsen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


