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Föredragningslista
1. Öppnande
2. Förslag till föredragningslista
3. Fråga om behörig kallelse
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
6. Verksamhetsberättelse 2016
Förslag: Att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna
7. Styrelsens ekonomiska berättelse 2016
Förslag: Att med godkännande lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna
8. Revisorernas berättelse 2016
Förslag: Att lägga revisionsberättelsen till handlingarna
9. Fråga om ansvarsfrihet
Förslag: Att besluta enligt revisorernas förslag samt att med godkännande lägga
resultatrapporten och balansrapporten till handlingarna.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter
11. Val av ordförande och val av övriga styrelseledamöter
Förslag: Att notera att styrelsen är vald till och med årsmötet 2018
12. Val av revisorer
Förslag: Att förlänga revisorernas mandat till årsmötet 2018
13. Beslut om medlemsavgift
14. Verksamhetsplan 2017-18
Förslag: att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan 2017-2018.

15. Budget 2017
Förslag: Att fastställa budget för 2017 med en omsättning på 455 000 sek
16. Avslutning
Ekonomisk rapport och revisionsrapport delas särskilt vid årsmötet.

Verksamhetsberättelse 2016
Inledning
Svensk förening för folkhälsoarbete är en riksomfattande sammanslutning för personer som är
yrkesmässigt verksamma och/eller allmänt intresserade av folkhälsoarbete.

Föreningens ändamål är



Att främja och kunskapsutveckla det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
arbetet.
Att medvetandegöra och påverka samhälle, myndigheter och organisationer i
folkhälsofrågor och verka för utökade resurser till det förebyggande folkhälsoarbetet.

Årsmöte och styrelse
2016 har präglats av en rad problem inom föreningen. Det kan sammanfattas i problem med
ekonomin och med administrationen. Årsmötet hölls först efter det att beslut kommit från
Folkhälsomyndigheten om medel för 2016 års arbete med Folkhälsa är politik. Detta kom
först i oktober och årsmötet hölls därför 5 december 2016 på Hotell Globen i Stockholm.
Den styrelse som då valdes har mandat för perioden fram till 2018 års årsmöte och är
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Styrelsearbete
Styrelsen har haft sex protokollförda möten varav ett som fysiskt möte, de andra som
telefonmöten. Fyra möten i den gamla styrelsen och två med den vid årsmötet 2016 valda
styrelsen.
Föreningens arbete fördelas mellan styrelsens ledamöter, som arbetar ideellt.

Verksamhet
Vid årsmötet fastställdes en verksamhetsplan för 2016-2017 som legat som grund för
styrelsens arbete. Föreningen köper administrativa tjänster från Länsnykterhetsförbundet för
distribution och fakturahantering av boken Folkhälsa är politik.
Från årsskiftet 2016/2017 köper vi också tjänster för ekonomisk hantering och kring sociala
medier och medlemsregistret från Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland.
Huvudpunkter i verksamheten har varit:

Folkhälsa är politik
Vårt utbildningskoncept Folkhälsa är politik röner fortfarande intresse. Under 2016 har vi
genomfört kurser för följande kommuner; Tjörn, Härryda, Götene, Skara, Lidköping,
Bengtsfors, Kungsbacka, Nynäshamn, Ronneby och Landskrona.
Folkhälsomyndigheten har beviljat ekonomiskt stöd för utbildningen Folkhälsa är politik
under 2016 med 210 000 sek.
En tredje upplaga av boken Folkhälsa är politik har producerats och tyckts med stöd av
studieförbundet NBV. Arbetet har utförts av Jan Linde tillsammans med Eva Åhlström och
Mårten Gudmunds. Samverkan med NBV har mynnat ut i en Metodbok och två
studiecirkelmaterial under 2016. Den första tryckningens 1000 böcker är slutsålda och en ny
upplaga kommer att tryckas 2017.
Nytt för denna kampanjperiod är att materialet kommit ut i digital form. Nu finns ”boken”
både digitalt (för kopiering eller för läsplatta) och som tryckt bok. Konkret med start 2016 så
pågår arbetet med att förändra konceptet och utveckla nya pedagogiska modeller i vilka
endagars kurs är det centrala, men där det också är möjligt att ”dela upp kursen” på tre pass –
träffar – om vardera tre timmar eller driva utbildningen som traditionell studiecirkel. En
metodbok och två studieplaner finns nu för verksamheten.

Vid NBV förbundets personalsamling Inspiration i Ystad presenterades konceptet tillsammans
med Karin Hagman, NBVs Regionchef i Uppsala-Gotland den 31 augusti.
Inom ramen för det nya konceptet har en utbildning av pedagoger och regionala samordnare
genomförts i Uppsala 8-9 november. Arrangör var NBV Uppsala-Gotland.
Konceptet presenterades på Almedalsveckan (2-7 juli) inom ramen för Soberian.

Konsultuppdrag
Som tidigare har vi medverkat i folkhälsoutbildningen vid Mälardalens högskola i Västerås. I
år 7 september.
I anslutning till att Malmö stad ska förverkliga sitt kommissionsarbete har vi vid två tillfällen
deltagit i samtal med ansvarigt kommunalråd.

Traditionellt arbete
Föreningens arbete innehåller återkommande år från år insatser med syftet att främja och
kunskapsutveckla det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.

Representation och myndighetskontakter
Vi har medverkat och skrivit bloggar på initiativ av Regeringens samordnare för psykisk
hälsa. Under året har vi deltagit i flera kurser bl a den om Globalt och lokalt arbete som
arrangerats 17-18 maj kring Agenda 2030.

Hemsidan
Vår hemsida håller hög kvalitet och genomgår hela tiden ett förändrings- och
utvecklingsarbete och vi finns i dag aktivt på Facebook. Under december 2016 uppgraderas
arbetet med de sociala medierna.

Årets folkhälsokommun
Nynäshamns kommun utsågs till årets folkhälsokommun. Jan Linde, föreningens ordförande,
överlämnar priset - ett glaskonstverk i form av en morot - vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 16 mars 2016.
Kommunen fick också möjlighet att presentera sitt arbete inför kommissionen för en
jämlikare hälsa och inom ramen på Soberian under Almedelveckan.
Nynäshamns kommun erhöll också en gratis utbildningsdag för sina politiker som
genomfördes 30 november.

Slutord
Vi valde att avvakta med att kalla till årsmöte under 2016. Det beror på att vi fick vänta
mellan februari och oktober 2016 för att få ett besked om nytt samhällsstöd via upphandling
från Folkhälsomyndigheten. Beslutet att ge oss ett bidrag om 210 000 sek för 2016 ger oss
möjlighet att fortsätta verksamheten under 2016-2017.
Folkhälsomyndighetens ekonomiska stöd för utbildningsinsatser ger oss nu möjlighet att
marknadsföra, utveckla och sprida intresse och möjligheter kring Folkhälsa är politik.
Vi tror att de samarbetsformer som diskuterats med bland andra Akademikerförbundet,
Hälsoakademikerna och NBV kan innebära möjligheter att stärka intresset till aktivt
deltagande från våra medlemmar men också bredda intresset till att nå fler yrkeskategorier,
studenter och intressenter inom frivillig sektorn.
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Verksamhetsplan 2017-2018
Sedan många år står vårt fortsatta arbete inför stora utmaningar. Grunden för arbetet har radikalt
förändrats under de senaste tio åren. En självklar roll som arrangör av nationella folkhälsokonferenser
har övertagits av myndigheterna och av SKL. De ekonomiska möjligheterna har minskat till följd av
detta och av det faktum att staten inte ser det naturligt att med bidrag stödja vårt breda folkhälsoarbete.
Medlemmarnas intresse för att betala medlemsavgiften har också förändrats. Under 2017 har vi
påbörjat ett arbete med att uppdatera medlemsregistret och öka betalningsmoralen. Vi ska också helt
digitalisera både register och fakturering av avgiften.
En annan viktig avgörande fråga är medlemskapets utformning. Är vi en förening av enskilda
medlemmar som betalar en individuell medlemsavgift, eller är vi ett nätverk/en förening som man kan
abonnera på? Hur upprätthåller vi under dessa omständigheter demokratin och särställningen?
Vi har därför också startat ett internt arbete med att ”forma föreningens uppdrag”. Vi ser tre tydliga
uppdrag: Värna medlemmarnas intresse, vara pådrivande för att utveckla folkhälsopolitiken och att
initiera ett arbete kring civilsamhället - de idéburna organisationernas roll i folkhälsoarbetet.
En övergripande fråga är den om oberoende. Kan ett konsultativt arbetssätt som innebär att vi tar
uppdrag mot betalning eller mera långsiktiga samarbeten med andra organisationer eller med
landsting/regioner påverka den framtida trovärdigheten.
Under hösten 2017 inbjuder föreningen medlemmar till ett samtal om föreningens uppdrag.

Centrala nätverk

Vi är medlemmar i Forum för socialt arbete som kan fördjupas kring frågan om den sociala
hållbarheten och de ideella organisationernas roll.
Vi har ett samverkansavtal med studieförbundet NBV som nu förtätas kring nätverksbygge och
folkbildningsinsatser. Ett exempel är den gemensamma satsningen på Folkhälsa är politik.
Vi är nu på väg in ett förtätat samarbete med SSR – Akademikerna och Hälsoakademikerna.
Tillsammans ska vi arbeta i relation till studerande vid högskolorna och vi inleder nu ett nära
samarbete kring Folkhälsa är politik.

Traditionellt arbete
Vårt arbete innehåller traditionellt dessa delar, som föreslås fortsätta:

Hemsidan
Vår hemsida håller hög kvalitet och genomgår hela tiden ett förändrings- och utvecklingsarbete. Nu
pågår också ett arbete att intressera för vår facebook-grupp. Våra följare blir fler och fler.

Årets folkhälsokommun
Styrelsen har beslutat att utdela priset Årets Folkhälsokommun ytterligare en gång. För 2016
tilldelades detta pris Mönsterås kommun. De kommer att få ta emot priset den 10 maj i Stockholm.
Med priset följer ett framträdande inför kommunfullmäktige, en möjlighet att presentera sig i
Almedalen och en utbildning kring Folkhälsa är politik för ledande politiker och tjänstemän.
Styrelsen vill ha årsmötets uppdrag att undersöka möjligheterna att också fortsättningsvis dela
ut priset.

Folkhälsa är politik
Arbetet med Folkhälsa är politik kommer att fortsätta under perioden 2017-2019 det vill säga före och
efter valet 2018. Det bör vara mera fokus på både ledande politikler och på ledande tjänstepersoner i
kommunerna och inom landsting/regioner.
En marknadsföringsdrive kommer att ske under hösten 2017.

Konferenser
Under våren 2017 genomförs tillsammans Akademikerförbundet SSR, Nätverket för beteendevetare
samt Hexanova Academy en tvådagars konferens (10-11 maj i Stockholm) på temat Folkhälsa och
beteende 2017 en konferens i Stockholm. Vi är en av arrangörerna och har ansvar för innehållet i ett
”folkhälsospår”.
I samband med den konferensen kommer 2016 års pris för Årets folkhälsokommun och vårt årsmöte
att hållas.
Vi planera att delta som medarrangörer i Soberian under Almedalsveckan 2-5 juli 2017 samt på
Förebygg.nu i Göteborg 15-16 november 2017.

Styrelsearbetet
Arbetet inom SFFF bedrivs av en styrelse som arbetar ideellt. Lönearbete förekommer i avgränsad
omfattning till utbildningen ”Folkhälsa är politik”.

Föreningens uppdrag
SFFF är en medlemsorganisation som samlar personer med intresse för tvärsektoriellt
folkhälsoarbete i ett nationellt forum. SFFF initierar insatser som medvetandegör betydelsen
av tvärsektoriellt folkhälsoarbete i stort (stat, regioner, kommuner) och i civilsamhället
specifikt.
SFFF tar sin utgångspunkt i WHOs kommission för jämlik hälsa och dess slutrapport Closing
the gap år 2008. Genom att vara katalysator, ta initiativ till olika insatser, vill SFFF öka
medvetenheten om möjliga vägar fram och särskilt peka på civilsamhällets möjligheter och

roll som komplement till stat, regioner och kommuners insatser, för att utjämna hälsoklyftorna
inom en generation i Sverige.
Efter det att Kommissionen för jämlik hälsa har lämnat sitt slutbetänkande, och det
förhoppningsvis förändrat fokus i folkhälsoarbetet, kommer det att finnas ett behov att
omforma föreningens uppdrag i form av mål, vision och uppdrag. Vi bör bli tydligare i vår
roll som aktör inom den civila sektorn.

Budget för 2017
Förslag till budget 2017
Eftersom vi vid årsmötet i december 2017 befann oss nära 2017 så antogs redan då en budget
för 2017. Den byggde på att föreningen fått ett bidrag från Folkhälsomyndigheten på 210 000
utbetalt i oktober 2016.

Intäkter
Medlemsavgifter

15 000

Folkhälsomyndigheten för Folkhälsa är politik

210 000

Fakturerat för Folkhälsa är politik

100 000

Försäljning av boken Folkhälsa är politik

60 000

Upplöst ansamlat resultat (2016)

70 000

Summa intäkter

455 000

Kostnader
Administration/kontor
Internet

10 000
2 000

Konferens i maj

28 000

Medverkan i Almedalen

10 000

Förebygg.nu

10 000

Styrelsearbete/Årsmöte

25 000

Årets folkhälsokommun

10 000

Folkhälsa är politik

320 000

Tryck av 1000 böcker

40 000

Summa kostnader

455 000

