VERKSAMHETSBERÄTTELSE, Organisation Mot Mobbning, för år 2019.

Sida 1.

23 januari.

Anita Wallstedt, med medlem till facket, Östergötland.

28 ”

Styrelsemöte på Vetekatten i Sthlm, OMM, möte nr 1/2019.

1 februari

Anita med medlem till journalist.

25 ”

Till facket i Katrineholm, med medlem, ang arbetsskada. Anita deltog.

29 ”

Anita stöttat medlem på besök hos psykiatriläkare i Örebro län.

8 ”

Möte med journalist i Norrköping, gällande medlem. Anita stödperson.

12 mars

Styrelsesammanträde, Jambotours, Sthlm. OMM, möte nr 2/2019.

26 ”

Anita med medlem till Förvaltningsrätten i Linköping. Anita ombud.

29 ”

Anita med medlem till psykiatrin i Östergötland.

8

Medlem till psykiatrin i Östergötland. Anita stödperson.

april

11 ”

Deltog med medlem till psykiatrin i Sörmland. Anita stödperson.

27 ”

Årsstämman i Norrköping, Hemgården. Möte nr 3/2019.
Konstituerande möte, nr 4/2019.

10 maj

Möte med journalist, ang. medlem. Anita stödperson.

24 ”

Anita med medlem till Vårdcentral i Östergötland.

27 ”

Förvaltningsrätten i Linköping. Anita ombud för medlem.

4

Förvaltningsrätten i Jönköping. Mål ang arbetsskada. Anita ombud för

juni

medlem.
12 ”

Styrelsemöte i Borensberg. Möte nr 5/2019.

7

Möte med journalist, gällande medlem. Anita stödperson.

”

10 ”

Medlem fått godkänd arbetsskada i Förvaltningsrätten i Linköping.
Från Förhandling 27/5 2019.

14 ”

Medlem till psykiatrin i Östergötland. Anita stödperson.

17 ”

Avstämningsmöte, Psykiatriläkare, Fsk:s handläggare och medlem,
Sjukhuset i Sörmland. Anita stödperson.

19 ”

Avstämningsmöte, Psykiatriläkare, Fsk:s handläggare och medlem.
Sjukhuset i Örebro län. Anita stödperson

22 augusti

Anita med som stöd till psykiatrin i Östergötland, med medlem.

Sida 2.
29 augusti

Träffat jurist och journalist i Linköping, gällande medlem. Anita stödperson.

25 sept.

Möte vid psykiatrin i Örebro län, angående medlem. Anita stödperson.

22 oktober

Styrelsemöte i Borensberg, möte nr 6/2019.

25 ”

Reportage i tidn. Dalabygden. ”Hon har hjälpt 800, som mobbats på jobbet.
Anita Wallstedt i reportaget.”

8 november Psykiatrin i Sörmland, Anita stöttat medlem.
14 ”

Psykiatrin i Östergötland, ang. medlem. Anita stödperson.

25 ”

Anita skickat arbetsskadeärende till Kammarrätten för vidare till HFD,
gällande medlem.

12 december Medlem fått godkänd arbetsskada, utbrändhet hos FSK. Anita ombud.
13 ”

Psykiatrin i Östergötland, ang. medlem. Anita stödperson.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 fyra år.”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Representanter för OMM: Rigmor Tjerngren i Skåne. Ulla-Britt Lennartsson i
Västergötland. Maj-Britt Bernhsvege i Småland. Se hemsidan!
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.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Från 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!
Besökare på OMM;s facebooksida:
Kommuner, landsting, tidningar och journalister, advokater och jurister, fackföreningar i
Sverige, myndigheter inom olika områden. Organisationer, Föreningar, Företag, författare,
Skyddsombud, debattörer, politiker engagerade, Arbetsmiljöexperter, HR, anhöriga och
vänner, drabbad personal och chefer, sjukskrivna för dessa arbetsskador, samt andra
facebook-grupper. AMM, psykologer, psykiatriläkare, poliser mm!

Sida 3.
Representant för Södra Skåne, Rigmor Tjerngren har under året haft ett stort antal
samtal/mejl med drabbade personer. Det har varit stödjande samtal och att ge stöd
information i situationen för drabbade personer. Uppskattningsvis har det varit 2-3
samtal/mejl per vecka! Ca 120 samtal/mejl per år.
Rigmor har också varit med drabbade personer vid sammankomster till chefer och
befattningshavare.
Stödjande samtal och stöd vid möten, med fack, chefer, läkare och arbetsgivare är viktigt
för alla drabbade!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nya hemsidan uppdaterades 2016-03-03.
Besök på hemsidan: tom 2019-12-31. = 5.197
Tips om: Ny ansökan om livränta.

= 3.256

Tips om: Vad gör jag när jag drabbas?

= 4.070

Vår ordförande Mats Jonsson, skriver på vår hemsida!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

STÖD OSS I VÅR KAMP EMOT VUXENMOBBNINGEN!
Medlemsavgift 200 kr bankgiro nr 234-6328.

www.o-m-m.se

Organisationsnr: 802438-6214.
Uppmaning till alla medlemmar: OBS! När ni byter mejladresser och flyttar, var god
meddela oss i föreningen omgående. anitawallstedt44@telia.com
Organisation Mot Mobbning, c/o Wallstedt, Stenskärsgränd 3, 618 30 Kolmården.
Kolmården 2020-01-01.

Anita Wallstedt, sekreterare 0705-196197

