Verksamhetsberättelse för 2015 för Organisation Mot Mobbning. www.o-m-m.se.
12 jan. Uppsala Nya Tidning, Reportage; Sverige på efterkälken, Mats Jonsson, Per Borgå,
Mose Apelblat och Hanne Wideman.
19 jan. Antal besökare under ett år på OMM;s hemsida. 703 besökare på hemsidan,
1.240 sökare på Almedalen.
30 jan. Anita Wallstedt medverkade i reportage i Norrköpings tidning ang tolkars uppsägningar vid Arbetsförmedlingen i Nk.
3 febr. Anita ringt till chef på FSK angående inscanningen. Fick bekräftat att inte
inscanningen fungerar.
5 febr. Frilansjournalist mejlat till OMM, från Frankrike om att student vill ha info om oss.
8 febr. Brevutskick till OMM;s medlemmar. Kallelse till stämman. 150 brevutskick.
9 febr. Besök i Riksdagshuset till politiker. Mats Jonsson och Anita deltog.
11 febr. Styrelsemöte nr 1, Jambotours lokaler på Sveavägen i Sthlm.
13 febr. Anita deltagit i Förvaltningsrätten i mål ang drabbad medlem.
16 febr. Erhållit 600 ex av Mobbarna och Rättvisan av förlaget.
25 febr. Mats i reportage i Uppsala Nya Tidning.
3 mars Anita bokat båtbiljetterna till Visby.
4 mars Anita deltagit i fackmöte med medlem.
9 mars Mats, insändare om ”Mobbning skall vara olagligt,” Norrköpings tidningar.
11 mars Styrelsemöte nr 2, Jambotours lokaler på Sveavägen i Sthlm.
12 mars Anita och Sören A träffat politiker i Riksdagshuset.
19 mars Anita deltagit i möte med Försäkringskassehandläggare med medlem.
20 mars Aftonbladet, läsardebatt. Mats skrev: ”Mobbning är ett brott och borde kriminaliseras.”
29 mars Anita skickat ut alla årets styrelseprotokoll till alla i styrelsen + suppleanter.
11 april Årsstämma i Norrköping, Hemgårdens lokaler. Möte nr 3.
12 april Bokat boende på Gotland, Almedalsveckan. Stenkyrka, IOGT-lokal.
15 april Anita deltagit i Förhandling i Falun, tillsammans med drabbad medlem.

17 april Anita och Mats deltagit i Festen i Väla, Lidköping, hos Börje Eriksson angående
boken ”Bakom leendet” Teatersatsningar gm ABF gm Dag Norgård. 2 dagars träff.
22 april Styrelsemöte, Konstituerande möte, möte nr 4, Jambotours lokaler på Sveavägen i
Sthlm.
28 april JO-anmälan om Försäkringskassans inscanning inskickad.
26 maj

Norrköpings tidningar, flera reportage om Försäkringskassans inscanning.

27 juni

Avresa från Oskarshamn till Visby, Almedalsveckan.
Vi hade markplats på Hamngatan i 5 dagar. Talartider på Donners plats, 5 dagar i
1 timme/dag. Deltagare från OMM, Anita, Mats, Catharina F, Annelie L, Maj-Britt B,
Astrid R, samt gäster: Börje E och Maria L.P. Boende vid Stenkyrka.
Vi fick många intressanta kontakter och besökare under veckan!

30 juni

Arbetsmöte i Stenkyrka.

3 juli

Återresa från Visby till Oskarshamn. Reportage i Gotlandstidn om Maj-britt B och
Astrid R. ang medverkan vid OMM;s tält vid Hamngatan.

7 juli

Anita deltagit i förhandling med medlem i en kommun i Sörmland.

14 juli

Anita deltagit i förhandling med medlem i Närke.

24 juli

Anita ringt till ring P1, angående mobbning i arbetslivet.

4 aug.

Uppsala nya tidning. Debatt: ”Stoppa mobbningen,” skrivet av fem företrädare för
organisationer mot mobbning.

8 aug.

Kolmårdsmarknaden där Anita visade upp OMM;s skyltar och delade infoblad.

13 aug.

Anita deltagit i förhandling nr 2, med medlem i kommun i Sörmland.

14 aug.

Ansökan skickad till; Polisen ang Almedalens tältplats och talartider för 2016.

19 aug.

Anita träffat projektledare Christian N ang att stoppa mobbning.

4 sept.

Svar har kommit från Försäkringskassan, ang JO-anmälan om inscanningen.

9 sept.

Styrelsesammanträde nr 5, Jambotours lokaler i Hammarby sjöstad.

12 sept. Anita deltog i förhandling nr 3, i kommun i Sörmland.
16 sept. Ansökan skickad till Stieg Larssons Stiftelse.
6 okt.

Reportage i Värnamo tidning, om medlem. Mobbades – blev utköpt.
Ny utredning hävdar att chefer i kommunen var ansvariga för händelserna.

7 okt.

Styrelsesammanträde nr 6, Jambotours lokaler i Hammarby sjöstad.

8 okt.

Reportage i Värnamo tidning, Många mobbade på arbetet. ”Det är skrämmande
hur arbetsgivare behandlar sin personal.” Anita W. medverkade i reportaget.

14 okt.

Aftonbladet, Mobbad till döds, reportage av Anneli Jordahl som skriver om Ellinor
Torps bok: ”Jag orkar inte mer—när jobbet skadar själen.”

4 nov.

Styrelsemöte nr 7, Jambotours, Hammarby sjöstad.

12 nov.

Reportage i Hallandsposten om medlem. ”Han blev totalt utfryst på arbetet.”

16 nov.

Seminarie i Kammarsalen i Riksdagshuset; ”Kränkande särbehandling i arbetslivet”
135 deltagare. Representanter från 16 fackförbund deltog. Socialdemokraterna
och ABF var arrangörer. OMM delade ut Mobbarna och Rättvisan, samt infoblad
om föreningen. Börje Eriksson föreläste i seminariet.
Efter detta visades teatern ”Bakom leendet” vid ABF;s huvudkontor på Sveavägen.

1 dec.

Penninggåva från Lions i Åby.

2 dec.

Styrelsemöte nr 8, Jambotours, Hammarby sjöstad.

6 dec.

Journalist på TV, hörde av sig ang ev. göra ett TV program om vuxenmobbningen.

16 dec. Fråge-enkäten om arbetsskadade; 99 st svar har inkommit. 28 svar från män,
71 svar från kvinnor! Styrelsen kommer nu att sammanställa enkätsvaren.
Medlem; Börje Eriksson i Lidköping har en särskild hemsida ang boken och teatern ”Bakom
leendet” Börje har framträtt i media. Läs vidare på; www.bakomleendet.se
Många nya drabbade arbetstagare har hört av sig till vår jourtelefon varje vecka.
Flera journalister har under året tagit kontakt med OMM för reportage.
Antal medlemmar: 139.

Organisationsnr: 802438-6214

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

Med hälsningar från; ordförande Mats Jonsson och sekreterare Anita Wallstedt,
samt övriga styrelsen.

