
 

 

Verksamhetsberättelse, Organisation Mot Mobbning, för 2018. 

18 januari.    Anita besökt Lo-Tco:s rättsskydd och lämnat in handlingar för en medlems ärende. 

”    ”               Anita och Gunnar J.  träffat Riksdagsman och diskuterat hur vi kommer vidare för att 

                       lyfta upp Antimobbningen. 

26  ”               Anita haft möte med Stiftelsen Pharos  grundare. 

29  ”               Anita haft möte med  2 olika medlemmar på kafé i Norrköping. 

4   februari   Anita träffat medlem i Norrköping. 

8   ”                Styrelsemöte nr 1/2018 vid Jambo tour, Hammarby sjöstad. 

6   mars         Anita med medlem till psykiatriläkare i Sörmland. 

8   ”                 Anita gjort 151 utskick i brev + 13 mejl till medlemmar till stämmamötet 7 april. 

17  ”                Styrelsemöte nr 2/2018, Albrektsvägen, Norrköping hos Lorita. 

17  ”                Utdelning av Årets ljusfyr 2018, från Stiftelsen Pharos i Norrköping. Middag på kvällen 

22  ”                Anita träffat medlem i Sörmland för att söka sjukersättning. 

24  ”                Anita hjälpt medlem med handlingar. 

                         Under mars månad har Organisation Mot Mobbning startat upp en Facebooksida.       

                         På sidan lägger vi ut aktuella teman och tidnings och tv-inlägg, om arbetsmiljöfrågor  

                         reportage om kränkande särbehandling och information om temat, samt tips och råd. 

6    april          Anita och Lorita träffat statsvetare från Örebro som skall granska Försäkringskassan. 

                        Mötet skedde i Norrköping. 

7    ”                Årsstämma, Hemgården i Norrköping.  11 personer deltog.  Möte 3/2018. 

27  ”                Anita deltagit i medlems möte med sin nya chef i Östergötland. 

2    maj           Anita hjälpt medlem med ärende till Förvaltningsrätten. 

16  ”                Konstituerande möte vid Vetekatten i Sthlm.  Möte nr 4/2018. 

16  ”                Styrelsemöte därefter.  Möte nr 4/2018. 

16  ”                Inbjudan till Boksläpp för boken TABUBELAGD DÖD, skriven av läkaren Magnus Edner 

                        genom  Lumio bokförlag, Kungstensgatan 22, Camarillo, Sthlm.  60-tal deltagare. 

                        Malou von Sivers höll i mötet.  Anitas bilder finns på omslaget av boken. 

23  ”               Anita deltog i möte.  Medlem till möte med psykiatriläkare. 

 

 

 



 

 

1 juli               Resa från Oskarshamn till Visby för deltagande i Almedalsveckan i Visby. 

                        Under Almedalsveckan hade vi talartider varje dag vid Donners plats mitt i Visby. 

                        Vi hyrde platsmark med tält efter Hamngatan i Visby centrum. Vi träffade många  

                        drabbade som ville ha information av oss.  

7   ”                 Hemresa till Oskarshamn.  

16 ”                Anita med drabbad till en journalist i Östergötland. 

23  juli            Anita med medlem till psykiatrin i Östergötland. 

21 augusti     Mats Jonsson, reportage i Kollegatidningen, Radikalt förslag: ”Mobbning borde vara                                

                        straffbart.”  Mobbare bör få böter eller fängelse. Det menar Organisation Mot               

                        Mobbning. 

21  ”                Anita med medlem till psykiatriläkare i Sörmland. 

23  ”                 Anita och Lorita med medlem till facket i Östergötland. 

30  ”                 Anita med medlem på möte med chefen för företaget. 

4  september  Anita haft möte med medlem. 

11 ”                   Anita haft möte med ny medlem. 

3  oktober       NK-Villan i Nyköping,  Anita föreläst om mobbningen och dess konsekvenser. 

17  ”                  Anita med medlem till psykiatrin i Östergötland. 

24  ”                  Rigmor Tjerngren medverkade i Radions P1, Tendens; Min spegel – de mobbade. 

                          Efter framträdandet i Radion, har många hört av sig till Rigmor. 

30 november  Anita med medlem på möte med journalist. 

7   december   Anita med medlem och deltog i Förhandling i Förvaltningsrätten i Sthlm. 

12  ”                  Anita med medlem till psykiatrin i Östergötland. 

 

2019-03-17. Utdelningen av Stiftelsen Pharos i Norrköping: 

ÅRETS LJUSFYR, från Stiftelsen Pharos, Norrköping, utdelades till Organisation Mot Mobbning; för 

deras hängivna arbete med att stödja människor som behandlats illa i arbetslivet. ”Organisation 

Mot Mobbning belyser ett stort och ömmande samhällsproblem. Denna ideella förening är en sann 

ljusfyr som ger ovärderligt stöd och vägledning till dem som drabbats av mobbning, förtal och 

övergrepp, samtidigt som de arbetar för att stärka inidividens rättsliga skydd. Deras insatser 

räddar liv.” Skriver stiftelsen Pharos på deras hemsida. 

 

 

 



 

 

 

Representanter för OMM; 

Rigmor Tjerngren i Skåne.    Ulla-Brith Lennartsson i Västergötland.  Anita Wallstedt i Östergötland- 

Södermanland. Maj-Britt Bernhsvege i Småland.  

Åsa Roos Johansson, Hälsingland och Gävleborgs län. asaroos@hotmail.com.    

Alla jobbar med att stötta och hjälpa och informera andra drabbade och har stödarbete för 

medlemmarna. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

OMM;S förslag till lag mot mobbning att införas i brottsbalken; 

”Den som genom upprepade kränkande handlingar stöter ut annan ur en social 

gemenskap, som är av väsentlig betydelse för denne, dömes för mobbning till böter eller 

fängelse i högst två år.                                                                                                                        

Var utstötningen uppsåtlig dömes för grov mobbning till böter eller fängelse i högst        

fyra år.” 

 

Under februari 2019 har Organisation Mot Mobbning startat upp en Facebooksida.                  

Där finns information och tips om tidningsartiklar och forskning mm.  Det är många 

besökare varje vecka!   

NYA HEMSIDAN uppdaterades 2016-03-03. 

Besök på hemsidan:  tom 2018-12-31. =  3.205  st.                        

Tips om: Ny ansökan om livränta.         = 2.310 st.                         2017-12-31    = 1.728 st. 

Tips om: Vad gör jag när jag drabbas?  = 3.030 st.                         2017-12-31    = 2.310 st. 

 

Vår ordförande Mats Jonsson, skriver på vår hemsida!    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Stöd oss i vår kamp emot vuxenmobbningen!   Medlemsavgift 200 kr.  Bankgiro  234-6328. 

www.om-m-m.se  

Uppmaning till alla medlemmar;  

OBS!   När ni byter mejladresser och flyttar var god meddela oss i föreningen omgående:   

TILL:   anitawallstedt44@telia.com, eller sms:a  till  0705-196197. 

Organisation Mot Mobbning, c/o Wallstedt, Stenskärsgränd 3, 618 30 Kolmården. 

 

KOLMÅRDEN 2019-01-01.             Anita Wallstedt, sekreterare.     0705-196197. 

mailto:asaroos@hotmail.com
http://www.om-m-m.se/
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