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5 januari Styrelsemöte i Vålberga, Borensberg hos Mats Jonsson.
14 ”

Besök på Rosenbad, hos Justitieminister Beatrice Ask, en straffrättsjurist
samt en pressansvarig person. Mats, Anita samt en journalist deltog i mötet.

20 ”

Räkneverket utlagt på nya hemsidan.

22 ”

Karl-Erik Forsell intervjuades och filmades av Öbergs Bild & Reportage som
gjorde en utbildnings-/informationsfilm. Filmens budskap är att förmedla hur
mobbning och kränkande särbehandling kan se ut inom den Svenska arbetsmarknaden.

3 febr

Mats J inbjuden till Teskedsdagen i Sthlm.

11 ”

OMM har fått en penninggåva som skall användas till OMM:s utgifter till
Almedalen för året. Anita har haft kontakt med denna penningdonator.

11 ”

Anita blev uppringd av medlem från Skåne som äntligen fått rätt i sitt
arbetsskadeärende efter 10 års kamp!

18 ”

Anita skickat ut 160 brev med kallelser till stämman i Norrköping 29 mars.

19 ”

Tingsrätten i Östersund har meddelat dom där chefer fälls för arbetsmiljöbrott.
Denna dom har stor betydelse för alla som drabbats av kränkningar/mobbning/
trakasserier och social utstötning!

19 ”

Anita medverkade i TV4 nyheter ang Östersundsdomen.

20 ”

Mats har skrivit insändare på SVT;s debattsida.
”Låt blåljusen lysa på jobbmobbare.” 42 personer skrev kommentarer.

26 ”

Anita medverkade i Extra Östergötland tidning.
”Hon hyllar DOM mot mobbning.” ”Genombrott mot mobbning” säger Anita W.
aktiv mot vuxenmobbning.

2 mars

Anita bokat båtbiljetter till Almedalsveckan.

11 ”

Mats medverkade i TV4 nyheter ang mobbning i ideella organisationer.

12 ”

Journalist från Du och jobbet intervjuat Anita om mobbningsfrågor.

18 ”

Avstämningsmöte inför stämman på Sveavägen, Jambotours lokal.
Mats och Anita skrivit tackbrev ang penninggåvan.

22 ”

Pressmeddelande insänt till TT från OMM angående lagstiftning. Som svar på
pressmeddelande som nått medierna gm Anja Haglund.

27 ”

Du och jobbet nr 3. Anita medverkade där i mobbningsreportage. ”Chefen borde
ha tagit itu med problemen från början.”

29 ”

Årsstämman, Hemgården i Norrköping. Börje informerade om sin kommande
Bok; ”Bakom leendet”, där flera OMM-medlemmars berättelser står skrivna.

april

Må Bra Tidningen utkommit med reportage där Mats medverkar som expert.
”Det behövs krafttag mot mobbningen” säger Mats J.

1 ”

Allers Veckotidning nr 15. En medlems berättelse om kränkningen på jobbet.

3 maj

Styrelsemöte; Vålberga, Borensberg.

15 ”

Stormöte i Väla, Lidköping hos Börje Eriksson. Information om kommande boken
”Bakom leendet.” Möte med en teaterchef om kommande teaterprojekt.

2 juni

Norrköpingstidningen skrev om drabbad medlems avslut i kommunen. Anita
medverkade i reportaget

3 ”

Mats besökte Teskedsordern, Sthlm.

5 ”

Medlem i Sthlm har fått godkänd livränta gm lotsning av Anita.

10 ”

Heldagsseminarie Talentum, Bygget Konferens: Psykosocial arbetsmiljö, Sthlm
Mats J och Börje E deltog.

19 ”

Medlem har skänkt pengar till OMM.

27 ”

Anita medverkat i Ring P1, ang OMM:s medverkan i Almedalen.

29 ”

Avresa till Oskarshamn och Visby, Mats J, Anita W, Jan I samt Sören A.
Vi mötte Gunnar B och Astrid R på båten. Tre talartider samt områdesplats i tre
dagar på Hamngatan i Visby. Logi på Vandrarhemmet vid Stenkyrka.

Vi fick många kontakter för vår verksamhet. Återresa 3 juli.
30 juli

Ansökan om polistillstånd till Almedalen 2015 ang talartid och områdesplats.
Ansökan om bidrag sökt till Almedalsveckan. Tackbrev till årets
sponsor har skickats.

31 ”

Fått mejlsvar från Gotlandspolisen om ansökningar till Almedalsveckan 2015.

27 aug.

Vuxenmobbning, Inger Berg, medlem i OMM föreläste vid ODD Fellow i Borås.

9 sept. Tidningen ETC, reportage: Partierna måste ta frågan om mobbning på allvar,
Mose Apelblat, Per Borgå, Mats Jonsson, Hanne Widemar medverkade.
18 ”

Mobbning i arbetslivet – hur ska det hanteras och hur genomförs en tillförlitlig
utredning? Ett seminarium med Ståle Einarsen och Stefan Blomberg, Arbets-och
miljömedicin i Linköping. Börje och Anita deltog som åhörare.

20 okt

Mats och Anita träffade generaldirektör Dan Eliasson på Försäkringskassan i
Hägersten. Vi informerade om de arbetsskadades situation om kampen för upprättelse och om att vi i OMM kräver en ny paragraf i Brottsbalken angående
kränkande särbehandling, trakasserier och social utstötning. Vi hade ett mycket
bra möte med mycket åsikter och bra respons.

30 ”

Remiss-svar avseende Sou 2014-31, ”Stärk skydd för arbetstagare som slår larm.”
Mats har undertecknat detta tillsammans med Föreningen Stopp.

4 nov

Boksläpp från Carlssons bokförlag av Börje Erikssons bok ”Bakom leendet”

12 ”

Föreläsning i Katrineholm gm Sensus, ang våld i nära relationer.
Anita medverkade och informerade om vuxenmobbningen och arbetsskador.

18 ”

Seminarium i EU-parlamentet i Bryssel. Traumaläkare Per Borgå föreläste om
de mobbades skador och konsekvenser. Mats J medverkade i paneldebatten.

20 ”

Presskonferens ABF-huset i Sthlm. Börje presenterade sin bok. Thöres Teorell
medverkade. Mats och Anita var närvarande och lyssnade.

24 nov

Informationskväll, ABF-huset i Sthlm, om boken ”Bakom leendet”, Börje och Lars
Bagge informerade.

25 ”

Reportage i Dagens Nyheter: Kyrkan köper ut anställda för över 100 miljoner.
Mats Jonsson medverkar i reportaget.

27 ”

Tidningen ETC, reportage; Hundratals tar sina liv efter mobbning på jobbet.
Där tar de upp innehållet om Börjes bok: ”Bakom leendet.”

9 dec

Reportage i DN, insidan ang Krokomsfallet ---”Lasses död var så helt igenom
meningslös” Ärendet kommer upp i hovrätten i Sundsvall 22-23 jan. samt febr.

10 ”

Reportage i DN, insidan. Börje Eriksson. ”Individen står ofta helt ensam!”

11 ”

Reportage i DN, insidan om Cathis Dicander, ang mobbning. Mats Jonsson medVerkade i läsarbrev om mobbning; ”Miljön inte själva orsaken”

16 ”

Mats har skickat remissvar till Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om
organisatorisk och social arbetsmiljö.

18 ”

Tillståndsbevis har kommit från polisen, Visby om plats i Almedalen

Styrelsen får väldigt många påringningar från drabbade till våra jourtelefoner varje vecka
som vi ger råd och stöttar. Många journalister har kontaktat styrelsen för reportage under
året.
Styrelsen hoppas på att många vill stötta oss även 2015, som medlemmar!

Kolmården 2015-01-18.
Anita Wallstedt sekreterare. anita.wallstedt@glocalnet.net, 011-391128, 0705-196197.

