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Tro och solidaritet. Det är vi.

Verksamhetsberättelse 2014
Inledning
Socialdemokrater för tro och solidaritet bildades 1929, som samlingsplats för de som hade ett ben
i kyrkan och ett ben i arbetarrörelsen. ”Broderskapsrörelsen” blev på så sätt en brobyggare mellan
politik och kyrka, en möjlighet för den som var socialdemokrat men behövde ett sammanhang där
det i politiken också fanns förståelse för hur den kristna tron kan inspirera i arbetet för människors
lika värde och lika rätt.
85 år senare är uppgiften fortfarande relevant. I ett allt mer pluralistiskt samhälle, som i växande
utsträckning berikats av människor med andra traditioner än de invanda, har vårt förbund öppnat
upp också för andra trosinriktningar än kristna. Det är delvis en följd av att partiet i början av 1990talet bad den dåvarande Broderskapsrörelsen att engagera sig för de nya svenskar, bl.a. med
muslimsk bakgrund, som knackade på och ville vara delaktiga i politik och samhälle.
Med den bakgrunden har Socialdemokrater för tro och solidaritet särskilt goda förutsättningar att
förstå det samhälle vi lever i idag och därför är förbundets verksamhet idag starkt inriktad på att
driva en politik som bygger ett samhälle för alla. Att som socialdemokrat vilja ha ett samhälle där
alla får plats och har lika rätt och värde, innebär att vi måste tala om över- och underordning, vare
sig det handlar om klass, kön, etnicitet, hudfärg eller religion. Det senare är i allra högsta grad
aktuellt i samhällsdebatten idag.
Med detta som bakgrund redovisar förbundsstyrelsen det gångna årets verksamhet.

Förbundsårsmötet
Under nationaldags- och pingsthelgen höll Socialdemokrater för tro och solidaritet sitt
förbundsårsmöte i Kista Folkhögskola. Platsen var väl vald. Kista folkhögskola är Sveriges enda
folkhögskola med muslimsk profil och ligger vid Kista Torg, en plats där mångkulturen i det
svenska samhället är särskilt synlig och såväl kyrka som moské är lätt tillgängliga.
Vid förbundsårsmötet deltog drygt 100 personer, varav 63 ombud. Representanter från flera
närstående organisationer gästade årsmötet och särskilda hälsningar framfördes bl.a. av
ambassadörerna för Armenien, Cypern och Palestina samt ordföranden för Kristne Arbeidere i
Norge. Vid avslutningsmötet medverkade partisekreterare Carin Jämtin med en appell inför
valrörelsen.
Förbundsårsmötet antog politiska riktlinjer för det kommande året. Riktlinjerna fokuserar starkt på
en politik för att bygga ett samhälle för alla – ett Sverige där alla får plats, alla behövs och alla har
samma rätt och värde. Det är en naturlig förlängning av det beslut som togs för några år sedan om
att bredda förbundets målgrupp och byta namn från ”Sveriges Kristna Socialdemokraters
Förbund” till ”Socialdemokrater för tro och solidaritet”.
Riktlinjerna innehåller också frågor som rör internationell solidaritet och hållbar utveckling. Det
har varit, och är även fortsättningsvis, en viktig del i förbundets profil.
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En ny styrelse valdes med hela fem nya ledamöter eller ersättare och 26 motioner behandlades. En
av dem medförde en stadgeändring; att förbundssekreteraren i fortsättningen ska tillsättas av
förbundsstyrelsen och inte som tidigare väljas av årsmötet. Bland de övriga besluten kan nämnas
att Socialdemokrater för tro och solidaritet ska arbeta för att enprocentsmålet för svenskt bistånd
ligger fast och inte urholkas genom godtyckliga avskrivningar. Flera av motionerna sändes vidare
till Socialdemokrater för tro och solidaritets grupp i riksdagen för fortsatt bearbetning. I bilaga till
verksamhetsberättelsen finns en förteckning av de uppdrag som förbundsårsmötet gav
förbundsstyrelsen.
Årsmötet antog tre uttalanden:
–
–
–

Ett samhälle för alla: Mer välfärd mot rasism och segregation.
Gränslös frihet: Vi höjer rösten för folkrätt och humanitet.
Trygga jobb för alla.

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen har under året haft sex sammanträden. Verkställande utskottet har sammanträtt
12 gånger. Styrelsen har sedan förbundsårsmötet haft följande sammansättning:
Ledamöter: Peter Weiderud (ordförande), Cecilia Dalman Eek (vice ordförande), Yusuf Abdow,
Ulf Bjereld, Joe Frans, Eva-Lena Gustavsson, Eva Hedesand Lundqvist, Lilian Lama, Mariam
Osman Sherifay, Carin Larsson och Thomas Strand.
Ersättare: Anna Ardin, Abebe Hailu, Adrian Kaba, Jonas Magnusson och Aurora Pirraku Eriksson.
Verkställande utskottet har bestått av Peter Weiderud, Cecilia Dalman Eek, Eva-Lena Gustavsson
och Thomas Strand. Före förbundsårsmötet var Gustavsson och Strand ersättare i VU men efter
stadgeändringen (se ovan) valdes de till ordinarie ledamöter.
Förbundssekreterare Hans Josefsson har varit adjungerad vid samtliga sammanträden med
förbundsstyrelsen och verkställande utskottet.
Under 2014 har förbundsstyrelsen i samband med sina sammanträden antagit följande uttalanden:
–
–
–
–
–

Tiggare ger ovan närbild av fattigdom: ett gemensamt ansvar. (Januari)
Rysk björn inte skäl att skramla med egna vapen. (Mars)
Ta nynazismen på större allvar – granska vit makt-rörelsen som terrorister! (April)
Ny regering – ny politik. Socialdemokrater för tro och solidaritet sätter fokus på mångfald,
human flyktingpolitik och folkrätt. (September)
Samarbeta för det öppna samhället. (December)

Valrörelser
Det så kallade ”Supervalåret” innehöll både val till EU-parlamentet och allmänna val i Sverige.
Förbundsstyrelsen hade också beredskap för att under 2015 bedriva valrörelse inför det extraval
som aviserades i december, men som kunde undvikas tack vare Decemberöverenskommelsen.
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I grunden stod förbundsstyrelsen bakom partiets valplattformar men fastställde också en plan för
det egna arbetet, med rubriken Ett Sverige för alla respektive Ett EU för alla. I planen angavs följande
frågor som särskilt prioriterade i Socialdemokrater för tro och solidaritets valarbete:
–
–
–

Antirasism och mångfald – motverka segregation och stärka minoriteters rätt.
En humanare flyktingpolitik – bl.a. verka för säkrare asylvägar till Europa.
Global fred och solidaritet – folkrätt, mänskliga rättigheter, nedrustning.

Särskilda målgrupper var ”det troende Sverige”, freds- och solidaritetsgrupper, människor med
hjärtat till vänster som vill se stärkt välfärd, mångfald och internationellt arbete. Som motståndare
definierades de som ökar klyftor, som motverkar jämlikhet och minskar och bryter solidariteten
med vår nästa och med vår omvärld – också uttryckt som religiös höger och Alliansregeringen.
Valarbetet genomfördes i huvudsak genom opinionsbildning i sociala medier (blogg, Facebook,
Instagram, hemsida och Twitter) samt i traditionell media (ett femtontal artiklar publicerades i olika
tidningar över landet), genom deltagande i debatter, genom medverkande i torgmöten o dyl.
Under Almedalsveckan i juni/juli arrangerades sju seminarier på valplanens tema (se särskilt avsnitt
i verksamhetsberättelsen).
I valrörelsen genomförde förbundsordförande Peter Weiderud en turné över landet, till ett tjugutal
orter. Inriktningen på besöken varierade men de innehöll bl.a. föredrag, torgmöten och samtal i
folkhögskolor, kyrkor, moskéer, på arbetsplatser, i föreningar och på mässor.
I valrörelsens slutskede besökte den muslimske stormuftin från norra Cypern, Dr Talip Atalay,
Sverige på inbjudan av förbundet. Stormuftin medverkade tillsammans med förbundsordföranden
i flera moskéer och andra sammanhang, för att berätta om försoningsarbetet på Cypern och därmed
visa potentiella väljare att Socialdemokraternas internationella engagemang spelar roll.
Via förbundscirkulär, nyhetsbrev och besök i grupper och distrikt uppmanade förbundet
medlemmarna att arbeta tillsammans med partiet i sina lokala sammanhang, och då fokusera på
Socialdemokrater för tro och solidaritets särskilda engagemang, kompetens och målgrupper.

Studier
Under året har förbundet, tillsammans med ABF och den lokala partiorganisationen, genomfört
samtal med företrädare för judiska, muslimska och kristna organisationer i Malmö. Utgångspunkt
för samtalen har varit frågan om hur Socialdemokraterna som politiskt parti konkret kan arbeta för
mångfald, mot antisemitism och islamofobi.
Två konkreta frågor som samtalsgruppen lyft är manlig omskärelse och religiös slakt – båda
grundläggande traditioner för judar och muslimer, båda ifrågasatta av majoritetssamhället. Det är
också frågor där Socialdemokrater för tro och solidaritet varit aktiva sedan tidigare, genom
motioner i riksdagen och i politisk debatt. Två fördjupande seminarier inom respektive område har
arrangerats i Malmö.
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Som en följd av samtalen inleddes under året produktion av ett studiemateriel på temat Nej till
rasism – ja till mångfald, som lanseras under 2015. En nyinrättad studiekommitté arbetar för att
formulera politik på området och inspirera förbundets grupper och distrikt till egna samtal.
Studiekommittén deltog aktivt i planering och genomförande av partiets studieupptakt på
Bommersvik i november.

Internationell solidaritet
Förbundet har sedan länge ett starkt engagemang för internationell solidaritet, inte minst i
Mellanöstern. De pengar som samlas in till Broderskapsfonden används i huvudsak som egeninsats
i projekt som i övrigt finansieras av biståndsmedel via Olof Palmes Internationella Center. Därmed
mångdubblas varje gåva till fonden.
Den internationella projektverksamheten innebär dels att vi får möjlighet att bidra till
demokratiutveckling och ett stärkande av mänskliga rättigheter, men också att nära och direkt följa
den politiska utvecklingen på de platser där vi är verksamma.
Under året har förbundsstyrelsen engagerat sig i två internationella projekt. Det ena har rubriken
”Starkt civilt samhälle – starkt samhälle” och är ett demokratiprojekt i Gaza som bedrivs tillsammans
med Civitas Institute på Gaza sedan 2007.
Utöver det ordinarie projektarbetet gjorde Civitas en betydande insats för internflyktingar i Gaza
under sommarens krig, bl.a. genom att öppna upp sina lokaler för ett 80-tal människor som blivit
hemlösa efter Israels attacker. Den svenska flaggan på Civitas husfasad innebar ett särskilt skydd
och visar på vikten av fortsatt närvaro i området. Civitas har även efter kriget deltagit i arbetet med
att kartlägga hur internflyktingarnas situation i Gaza kan förbättras.
I samband med kriget var Socialdemokrater för tro och solidaritet snabbt ute och fördömde Israels
oproportionerliga våld, och markerade samtidigt att även raketbeskjutningarna från Gaza måste
upphöra. Tack vare ett väl upparbetat kontaktnät i Gaza kunde förbundsledningen göra ett flertal
initierade inlägg, såväl i media som internt inom förbundet.
Det andra projektet, ”Religious Track in the Cyprus Peace Process”, är ett försoningsprojekt på Cypern
där bl.a. möten har arrangerats för att höja förtroendet mellan kristna och muslimer på ön. Projektet
är finansierat av Utrikesdepartementet och Svenska kyrkan.
Arbetet på Cypern har fått erkännande från FN:s generalsekreterare, Sveriges ambassadör och flera
av de utländska diplomatiska beskickningarna på Cypern. Mötena mellan den kristne ärkebiskopen
och muslimske stormuftin är unika, och ger starka signaler till samhället i stort att försoning är
möjlig också efter många års konflikt.
Stormuftin på norra Cypern, Dr Talip Atalay, besökte Sverige i samband med valrörelsen. Syftet
var att berätta om försoningsarbetet och stormuftins roll i det. Han mötte företrädare för
muslimska och kristna organisationer och medverkade på informationsmöten i flera moskéer.
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Under året har också en ansökan lämnats till Olof Palmes Internationella Center för ett projekt i
Egypten. Planen var att Sörmlandsdistriktet, med stöd från förbundet, skulle bedriva ett projekt
tillsammans med en lokal organisation för att hjälpa unga akademiker att engagera sig politiskt.
Ansökan avslogs dock med hänvisning till säkerhetsläget i Egypten.
Förbundets Mellanösterngrupp har haft två samlingar under året. Gruppen har funnits i många år
och består av tidigare och nuvarande riksdagsledamöter, aktiva i politik och i civila samhället,
akademiker, ekumeniskt aktiva och intresserade. Gruppen bidrar med sin överblick och kompetens
till att hålla en stabil politisk kurs inom ett svårt område.
I november arrangerade Socialdemokrater för tro och Solidaritet i Dalarna en inspirations- och
studieresa till Israel och Palestina (Västbanken), med 19 deltagare i olika åldrar och från olika delar
av landet. Förbundssekreterare Hans Josefsson och ersättaren i förbundsstyrelsen Adrian Kaba
deltog. Rapporter från resan har lämnats bl.a. i förbundets nyhetsbrev.

International League of Religious Socialists (ILRS)
ILRS spanska gren, Christiano Socialisto (CS), fick i januari 2014 status som sidoorganisation i det
spanska socialdemokratiska partiet PSOE, efter flera års arbete i stark sekulär motvind. I Spanien
är det svårt att vara socialist och aktiv kristen men med stöd från ILRS har CS kunnat mobilisera
en religiös vänster.
Religion har blivit en internationellt brännhet fråga. Efter attacken i Paris och efterföljande
konflikter kan ILRS spela en starkare roll i arbetet med att mobilisera en troende vänster. Samtidigt
innebär medlemsorganisationernas svaga ekonomier att ILRS exekutivkommitté inte längre kan
träffas lika ofta som förut. Förbundsstyrelsen kommer under 2015 att utvärdera sin insats i ILRS.
Under året har ILRS planerat för sin nästa kongress som äger rum i Innsbruck den 18-20 september
2015. Det är ILRS nationella medlemsorganisation i Österrike, Arbeitsgemeinschaft Christentum
und Sozialdemokratie (ACUS), som i huvudsak ansvarar för programmet.
ILRS president är Cecilia Dalman Eek, ledamot av Socialdemokrater för tro och solidaritets
förbundsstyrelse.

Nordens Kristna Socialdemokrater
Under året har kontakt hållits med Kristne Arbeidere i Norge, vars ordförande Jan Rudy Kristensen
gästade årsmötet i Kista i juni och lämnade en hälsning, samt med finländska Broderskap, vars
förbundssekreterare Seppo Pyhälahti besökte förbundsexpeditionen i juni för ett samtal. Pyhälahti
bjöd också in en representant till finländska Broderskaps förbundsmöte 2015.

Asylpolitisk arbetsgrupp
I december 2013 tillsatte förbundsstyrelsen en asylpolitisk arbetsgrupp med uppdrag att ”med
utgångspunkt från förbundets ställningstaganden i asyl- och migrationspolitiska frågor följa
utvecklingen och ta initiativ till politiskt agerande inom asyl- och migrationspolitiken”. Gruppens
uppdrag gällde under 2014 och var en förlängning av en arbetsgrupp som tillsattes 2010 för att
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arbeta fram ett asylpolitiskt program, vilket antogs på kongressen 2011 och följdes upp i en av de
större arbetsgrupper som tillsattes efter kongressen.
Av gruppens slutrapport framgår att en rad punkter från det asylpolitiska programmet har fullföljts
medan några återstår:
–
–
–
–

Bestämmelserna om transportöransvar ska tas bort ur utlänningslagen.
Möjligheten att införa s.k. ändringsdispens i Migrationsöverdomstolen ska utredas.
Användningen av häkten för placering av personer som fått avslag på ansökan om
uppehållstillstånd måste upphöra.
Rädsla för förföljelse på grund av religiös tillhörighet ska tas på allvar i asylprövningen.

Förbundsstyrelsen kommer att använda rapporten som underlag för fortsatt aktivitet inom det
asylpolitiska området.

Almedalsveckan
Under Almedalsveckan arrangerade Socialdemokrater för tro och solidaritet sju välbesökta
seminarier om mångfald/antirasism, bistånd, migration, Mellanöstern mm, och förbundets
företrädare medverkade på ett flertal andra seminarier.
Två av seminarierna arrangerades tillsammans med Migrationspolitiska S-föreningen och ett
traditionsenligt alkoholfritt mingel hölls tillsammans med IOGT-NTO. Två seminarier om
antirasistisk politik, filmades och finns tillgängliga via Bambuser.

Kommunikation och media
26 elektroniska nyhetsbrev har sänts till medlemmar och andra intresserade med information om
debattartiklar och annan verksamhet, i huvudsak den verksamhet som bedrivs på förbundsnivå
men det finns också möjlighet för grupper och distrikt att bidra.
Från förbundsexpeditionen sändes också 17 förbundscirkulär via e-post till förbundets företrädare
runt om i landet – distriktens styrelser, gruppernas ordförande, förbundets medlemmar i riksdagen
etc. Gruppordförande rekommenderas att vidarebefordra cirkuläret till sin styrelse. Förutom
information om sådant som är viktigt för en företrädare att känna till är tanken att de debatt- och
blogginlägg som uppmärksammas kan användas i den lokala debatten.
På sajten blogg.trosolidaritet.se har löpande kommentarer gjorts kring det aktuella politiska läget och
samhällsdebatten. Flera av blogginläggen har också sänts som pressmeddelanden. Under året har
59 blogginlägg publicerats. 137 pressrapporter har inkommit med artiklar som innehåller sökord
kopplat till förbundet och dess företrädare.
Twitterkontot @trosolidaritet, med ca 1 800 följare, har i första hand använts för att tipsa om
blogginlägg och pressmeddelanden. På Facebook finns sidan ”Socialdemokrater för tro och
solidaritet” med ca 1 900 ”gillare”. Även denna sida används för att driva trafik till bloggen
och/eller hemsidan men innehåller också kortare kommentarer i aktuella frågor.
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Webbplatsen trosolidaritet.se är byggd så att den i hög utsträckning uppdateras automatiskt. Det
betyder att startsidan i hög utsträckning innehåller flöden från bloggar, Facebook och
pressmeddelanden.
En översyn av förbundets kommunikationskanaler kommer att göras under 2015.

Socialdemokrater för tro och solidaritet i riksdagen
Socialdemokrater för tro och solidaritet i riksdagen har sedan valet 2014 omfattat 20 medlemmar.
Det innebär att gruppen är större än både Folkpartiet och Kristdemokraterna.
I samband med den s.k. Veterandagen, våren 2014, då f.d. riksdagsledamöter samlas, hade några
f.d. ”broderskapare” i riksdagen möjlighet att träffas för en stunds samtal.
Under maj månad anordnade STS-gruppen ett välbesökt frukostmöte för socialdemokratiska
riksdagsledamöter. Temat var ”Vad är islamism” och medverkande var Jan Hjärpe, professor
emeritus i islamologi.
Därutöver har gruppen samlats under den allmänna motionstiden hösten 2014, för att samordna
skrivandet av motioner, bl.a. som uppföljning av idéer och uppmaningar från förbundsårsmötet.
Följande motioner lämnades in:
–
–
–
–
–
–
–
–

Kulturens viktiga roll.
Biståndsanslaget ska bekämpa fattigdom.
Konsumentrådgivning.
Det finanspolitiska ramverket och hållbar utveckling.
Upphandlingspolicy till stöd för sociala företag”.
Barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg.
Byggregler ska leda till att miljömål uppfylls.
Stoppa TV-sänd alkoholreklam som sänds från andra länder riktat till Sverige.

Unga Troende Socialdemokrater
”Unga Troende Socialdemokrater” är ett nätverk för förbundsmedlemmar i åldern 18-35 år. Målet
med nätverket är att underlätta för unga medlemmar att lättare hitta sin plats i förbundet och
inspireras i sin lokala verksamhet. Nätverket har tidigare deltagit vid olika förbundsarrangemang
för att ge sitt perspektiv på de frågor som diskuterats.
Under 2014 har nätverket i princip inte bedrivit någon verksamhet och företrädarna har lämnat
sina uppdrag. Istället har förbundsexpeditionen erbjudit yngre medlemmar subventionerat
deltagande vid arrangemang såsom förbundsårsmötet, Almedalsveckan samt den studieresa till
Israel/Palestina som genomfördes med vårt distrikt i Dalarna som arrangör. Förbundsstyrelsen
söker andra möjligheter att underlätta yngre medlemmars engagemang.

Broderskaps förlag AB
Broderskaps Förlag AB har sedan starten varit helägt av förbundet. Verksamheten i bolaget har
nästan uteslutande varit utgivning av tidningen Broderskap/Tro & Politik.
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De återkommande ekonomiska problemen i bolaget/tidningen har vid flera tillfällen tvingat
förbundsstyrelsen att skjuta till nytt kapital. Upplageutvecklingen gjorde sedermera att tidningen
förlorade presstödet och utgivningen upphörde.
Mot bakgrund av detta beslutade förbundsstyrelsen i december att avveckla Broderskaps Förlag
AB. Eventuell bokutgivning kommer fortsättningsvis att göras i förbundets namn och i samarbete
med andra förlag.

Medlemsutveckling
2014 var ett ovanligt bra år vad gäller medlemsrekrytering. Bidragande orsaker till detta var
aktiviteterna under valrörelsen och vid höstens uppföljande kampanj. Antalet nytillkomna
medlemmar var 352 och tre lokalgrupper om- eller nystartade under året – i Landskrona, Uddevalla
och Sala.
Samtidigt minskade det totala antalet medlemmar med 21 (1 %) till 2 513. Även detta är ett klart
bättre utfall än på länge men den nedåtgående trenden har inte kunnat brytas.
Vi måste ständigt arbeta med rekrytering och att utveckla relationen med såväl gamla som nya
medlemmar. På förbundsnivå bidrar en fortsatt stor synlighet till att skapa intresse för förbundet
men det är grupper och distrikt som har det största ansvaret för värvning och relationsbyggande.
Därför fortsätter förbundsstyrelsen att uppmana till detta, samt till att delta i partiets kampanjer
med eget material och med riktning mot grupper som kan ha särskilt intresse av Socialdemokrater
för tro och solidaritets arbete.
Medlemsantal distriktsvis

Blekinge
Bohuslän
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Göteborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skaraborg
Skåne
Stockholms län
Stockholms stad
Södermanland
Uppsala

2014
47
106
43
6
100
106
9
2
213
22
16
103
52
130
242
245
128
147

2013
46
108
40
3
109
98
7
3
221
20
13
118
53
125
247
260
133
144

2012
50
101
43
3
111
101
6
3
227
21
10
136
57
129
261
245
144
151
9

2011
53
111
49
3
111
117
2
2
235
21
10
141
49
134
287
263
123
168

2010
53
116
61
6
97
116
3
3
246
17
9
143
52
130
296
226
97
171

2009
47
109
43
4
87
103
3
0
230
13
8
120
41
109
254
203
86
144

2008
48
128
49
2
116
105
2
0
251
15
7
129
57
120
337
242
77
177

2007
49
102
47
3
118
102
2
25
223
74
0
131
54
121
209
224
69
168

Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Älvsborgs norra
Älvsborgs södra
Örebro
Östergötland
Hela landet

73
113
55
196
48
86
118
107
2513

71
108
59
172
61
92
121
102
2534

72
120
67
165
78
101
129
104
2635

77
125
70
187
92
109
141
108
2795

77
127
67
214
95
111
134
110
2773

62
120
65
182
91
97
87
99
2404

71
134
70
179
113
106
124
120
2771

99
122
68
167
117
119
133
119
2665

Ekonomi
Det ekonomiska utfallet av verksamheten framgår av separat årsredovisning. Resultatet före
bokslutsdispositioner blev -574 tkr (föregående år +400 tkr). Underskottet är i enlighet med plan
och beror i huvudsak på att det varit valår.
Merparten av kostnaderna består av personal- och lokalkostnader. Den avgjort största intäktskällan
är ett årligt anslag från partiet. Därutöver finansieras verksamheten med hjälp av medlemsavgifter
och riktade bidrag till specifika projekt. Normalt finns också relativt höga lotteriintäkter genom ett
samarbete med partiet och de övriga sidoorganisationerna. Under 2014 kunde emellertid
lotteribolaget, på grund av svag försäljning tidigare år, inte redovisa något överskott varför intäkten
uteblev.
Följande större avvikelser finns jämfört med föregående år:
–
–
–
–

Valanslag från partiet: +200 tkr.
Inga lotteriintäkter: -300 tkr.
Valkostnader inkl. extra personal: -800 tkr.
Egeninsatser i internationella projekt som Broderskapsfonden inte kunnat täcka: -100 tkr.

Genom bokslutsdispositioner fortsätter den värdesäkring av Jubileumsfonden som inleddes förra
året. Därutöver görs ett uttag från Glödfonden för att täcka merparten av underskottet.
Sammantaget uppgår det egna kapitalet vid årets slut till 1 685 tkr.
De internationella projekten (Gaza och Cypern) och Broderskapsfonden redovisas i separata
resultat- och balansräkningar. Här kan noteras att Broderskapsfonden i stort saknar tillgångar vid
årets slut. Intäkterna till fonden har under en följd av år inte kunnat täcka de avtalsenliga
egeninsatserna, vilket innebär att förbundsstyrelsen avser att gå in med lägre egeninsatser från 2016
då nästa avtalsperiod för Gazaprojektet inleds. Samtidigt kommer ABF att gå in som samarbetspart
och medfinansiär, vilket innebär att den totala anslaget till projektet inte minskar.
Under 2014 genomfördes flera kampanjer för att öka givandet till Broderskapsfonden, vilket
medförde en ökning av autogirogivandet från 52 tkr år 2013 till 74 tkr år 2014.
Vid årsskiftet 2014/2015 bytte förbundet ekonomisystem och reviderade kontoplanen. Det
innebär att nästa årsredovisning kommer att förenklas och få en annorlunda struktur än årets.
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Förbundsexpeditionen
Förbundsexpeditionen har sina lokaler på Sveavägen 68 i Stockholm, i samma hus som
partikansliet. Arbetet leds av förbundssekreteraren, och vid årsskiftet 2014/15 var följande
medarbetare anställda:
–
–
–
–

Ulf Carmesund, Internationell sekreterare
Eva Danneholm, Organisationsassistent
Monica Fundin Pourshahidi, Pressekreterare/politisk sekreterare.
Hans Josefsson, Förbundssekreterare

Vid årsskiftet tillträdde Hans Josefsson som förbundssekreterare, först som tillförordnad men från
1 juli tillsvidareanställd, efter det att förbundsårsmötet beslutat om en stadgeändring som innebär
att förbundssekreteraren i fortsättningen ska tillsättas av förbundsstyrelsen och inte som tidigare
väljas av årsmötet.
Tjänsten som pressekreterare/politisk sekreterare var ursprungligen tillfälligt upprättad för valåret,
men har permanentats för att stärka förbundets synlighet och kommunikationsarbete också
framöver. En assistenttjänst drogs in i samband med att innehavaren Jan Gillegård gick i pension.

Slutord
Socialdemokrater för tro och solidaritet är en unik kraft i det svenska politiska landskapet. Med vår
långa erfarenhet av att samla människor som är inspirerade av sin tro och har socialdemokratiska
värderingar är vi särskilt bra på att förstå det samhälle som håller på att växa fram – ett samhälle
som alltmer har kommit att berikas av människor med olika trosinriktningar och traditioner. Vi har
också en uppgift att markera mot de etiska och politiska ställningstaganden som kommer ur den
religiösa högerns kontext.
Vi är ett litet förbund, med förhållandevis små resurser. Det hindrar inte att vi har ett stort
engagemang för våra kärnfrågor och ett ansvar att påverka vårt parti att alltid ha solidaritetstanken
i fokus. Som förbund och enskilda medlemmar ska vi kämpa för människovärdet och bidra till ett
rättvisare samhälle. Vi har en särskild uppgift att lyfta blicken från plånboksfrågorna och visa på
värderingarnas betydelse i politiken.
Utöver de rent politiska utmaningarna gäller det nu för oss att fortsätta söka vägar för att förverkliga
vår inriktning som socialdemokrater för tro och solidaritet. Vi behöver fortsätta utveckla vår
breddade profil. Vi behöver få fler medlemmar. Vi behöver stärka vår relation till partiet – som
sidoorganisation kompletterar vi med särskild kompetens och engagemang. Dessa frågor har
förbundsstyrelsen arbetat aktivt med under året, både i egna överläggningar och i samtal med
grupper och distrikt. Det arbetet måste fortsätta.
Det finns en stor kraft i alla de enskilda människor som engagerar sig för vår sak och som
tillsammans – i form av grupper och distrikt – utgör vårt förbund. Nu lägger vi ännu ett
verksamhetsår bakom oss och riktar blicken skarpt framåt mot ett jämlikare samhälle där tanken
om människors lika rätt och lika värde tar sig konkreta uttryck.
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Stockholm i maj 2015
Förbundsstyrelsens ledamöter
Peter Weiderud, ordf.
Yusuf Abdow
Cecilia Dalman Eek
Eva-Lena Gustavsson
Lilian Lama
Carin Larsson
Ersättare
Anna Ardin
Adrian Kaba
Aurora Pirraku Eriksson

Ulf Bjereld
Joe Frans
Eva Hedesand Lundqvist
Mariam Osman Sherifay
Thomas Strand
Abebe Hailu
Jonas Magnusson

Förbundssekreterare
Hans Josefsson
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Bilaga: Styrelsens hantering av uppdrag från förbundsårsmötet 2014
Verksamhetsområde Uppdrag

Åtgärd

Ett samhälle för alla

Genomfört.

Bidra aktivt till att en socialdemokratiskt
ledd regering kan bildas efter valet den 14
september 2014. (Riktlinjerna)
Kraftfullt prioritera arbetet för ett öppet
och nyfiket samhälle för alla. (Riktlinjerna)
Utveckla och driva en politisk linje som
med dialog som utgångspunkt stödjer de
mänskliga rättigheterna som grund för
värderingsbasen. (Riktlinjerna)
Utveckla former för vår verksamhet som
ger alla med socialdemokratiska
värderingar, oavsett religiös tro, möjlighet
att genom vårt parti verka för ett rättvist
samhälle och en rättvis värld. (Riktlinjerna)
Skapa möten över religiösa och kulturella
gränser och söka nya sätt att arbeta
politiskt tillsammans. (Riktlinjerna)
Öka opinionsbildningen kring det positiva
samspelet mellan tro och politik.
(Riktlinjerna)
Utarbeta studiematerial om
värderingsfrågor, religion och politik samt
annat underlag för ett folkbildningsarbete
inom området. (Riktlinjerna)
Utveckla kontakterna med ABF för att
stärka förbundets studieverksamhet.
(Riktlinjerna)
Medverka till studiebesök och rapporter
om arbetet i Guds hus i Fisksätra.
(Motion A1)
1. Verka för att våra förtroendevalda när de
uttalar sig tydliggör det ideologiska
språkbruket hos moderaterna.
2. Skicka motionen vidare till STS-gruppen
i riksdagen. (Motion A2)
Verka för ett ökat bostadsbyggande i
motionens anda. (Motion A3)

Löpande. Uttalanden.
Löpande. Uttalanden.

Löpande. Uppmaningar till grupper
och distrikt.

Löpande. Uppmaningar till grupper
och distrikt.
Uttalanden.

Studiematerial färdigställs våren
2015 och lanseras på
förbundsårsmötet.
Löpande kontakt. Gemensam
studiehelg genomförd hösten 2014.
Samspel om studiematerialet.
Studiebesök från kansliet 141013.
Guds hus-projektet ännu inte
genomfört.
Skickad till STS-gruppen i riksdagen.

Uttalanden, bl.a. från årsmötet.
Kontakter tagna med SSU för
samarbete.
Arbeta för ett jämlikare Sverige i
Löpande. Uttalanden. Ingick i vår
motionens anda. (Motion A4)
uppmaning till ny S-regering.
Sända motionen ”Tandvård på lika villkor” Skickad till STS-gruppen i riksdagen.
med styrelsens yttrande till STS-gruppen i Skickad till Socialdemokraterna i
SKL:s styrelse.
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Internationell solidaritet

riksdagen och till Socialdemokraterna i
SKL. (Motion A5)
Begära att partiet genomför en total
översyn av arbetsrätten, med fokus på att
skydda människor från tvånget att försörja
sig på jobb utan trygghet. (Motion A6)
1. Sända motionen ”Ungdomskooperativ”
med styrelsens yttrande till STS-gruppen i
riksdagen och till Socialdemokraterna i
SKL.
2. Begära att partiledningen arbetar för att
socialdemokratiska ledamöter i kommunala
styrelser och landstingsstyrelser i hela
landet ska verka för att kommunerna och
landstingen inkluderar sociala företag i
tjänsteupphandlingar.
3. Verka för att starta ungdomskooperativ
för arbete och utbildning. (Motion A7)
1. Verka för att socialdemokratiska
riksdagsledamöter påverkar regering och
riksdag till förbud för alkoholreklam i TV
via alla kanaler i Sverige oavsett var i EU
den produceras.
2. Verka för att socialdemokratiska
ledamöter i EU-parlamentet verkar för att
EU-kommissionen tar upp frågan via ett
direktiv.
3. Verka för att socialdemokratiska partiet
på det internationella planet verkar för ett
förbud av alkoholreklam i TV under
barntimmar. (Motion A8)
Överlämna motionen ”Kamp mot
drogmissbruk” till riksdagsgruppen.
(Motion A9)
Överlämna motionen ”Inför kultur i
vården” till den socialdemokratiska
riksdagsgruppen och SKL. (Motion A10)
Överlämna motionen ”Kulturgaranti i
skolan” till den socialdemokratiska
riksdagsgruppen. (Motion A11)
Utveckla informationsinsatserna kring
Broderskapsfonden med syftet att öka
antalet månadsgivare. (Riktlinjerna)

Årsmötesuttalande.

Skickad till STS-gruppen i riksdagen.
Skickad till Socialdemokraterna i
SKL:s styrelse.

Skickad till STS-gruppen i riksdagen.
Skickad till Socialdemokraterna i
EU-parlamentet.

Skickad till STS-gruppen i riksdagen.

Skickad till STS-gruppen i riksdagen.
Skickad till Socialdemokraterna i
SKL:s styrelse.
Skickad till STS-gruppen i riksdagen.

Utvecklingsarbete pågår via fondens
styrelse. Flera
marknadsföringsaktiviteter
genomförs 2014 och 2015.
Verka för att Sverige genom mer aktivt och Ingick i vår uppmaning till ny Söppet stöd till de demokratiska rörelserna i regering.
Somalia bidrar till utveckling av demokrati
och mänskliga rättigheter i Somalia.
(Motion B12)
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I ett uttalande och på andra sätt verka för
att det socialdemokratiska partiet tar upp
drönarfrågan som ett tydligt inslag i sin
säkerhetspolitik. (Motion B13)
1. Lämna motionen ”Hela biståndet måste
gå till bistånd” till STS-riksdagsgruppen.
2. Arbeta för att enprocentsmålet för
svenskt bistånd ligger fast och inte
urholkas genom godtyckliga avskrivningar.
Allt bistånd ska gå till utveckling.
Ministerlöner ska bäras av
förvaltningsanslaget. (Motion B14)
Att Sverige, via riksdagen och EUparlamentet undersöker förutsättningarna
för att utomeuropeiska flyktingar ska
kunna ansöka om särskilt asylvisum på
EU-medlemmarnas ambassader och
konsulat utanför EU:s gränser.
(Motion B15)
Agera för en förändring av utlänningslagen
när det gäller icke verkställbara
utvisningsbeslut. (Motion B16)
Överlämna motionen ”Ensamkommande
flyktingbarn” till STS-gruppen i riksdagen
och S-ledamöter i EU. (Motion B17)

Hållbar utveckling

Arbeta för att konsumenter ska ha rätt att
kunna få reda på oljans, gasens och dess
produkters ursprung. (Motion C18)
Översänd motionen ”Öka
konsumentmakten” och styrelsens
utlåtande till STS-gruppen i riksdagen och
partistyrelsen. (Motion C19)
1. Arbeta för att regeringen tillsätter en
utredning för att bättre koppla ihop det
finanspolitiska ramverket med de svenska
miljökvalitetsmålen och svensk
miljöpolitik, att definitionen av och
faktorerna i finanspolitikens långsiktiga
hållbarhet förtydligas, att det
finanspolitiska ramverkets tolkning av
”oacceptabla effekter på miljön, klimatet
och människors hälsa” förtydligas.
2. Skicka motionen vidare till
riksdagsgruppen för åtgärd. (Motion C20)
Arbeta för järnvägens utveckling och
framtid i motionens anda. (Motion C21)
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Årsmötesuttalande Ingick i vår
uppmaning till ny S-regering.

Ingick i vår uppmaning till ny Sregering.
Skickad till STS-gruppen i riksdagen.

Ingick i vår uppmaning till ny Sregering. Har behandlats av
förbundets asylpolitiska
arbetsgrupp. Skickad till
Socialdemokraterna i EUparlamentet.
Ingick i vår uppmaning till ny Sregering. Har behandlats av
förbundets asylpolitiska
arbetsgrupp.
Har behandlats av förbundets
asylpolitiska arbetsgrupp.
Skickad till STS-gruppen i riksdagen.
Skickad till Socialdemokraterna i
EU-parlamentet.
Under beredning.

Skickad till STS-gruppen i riksdagen.

Skickad till STS-gruppen i riksdagen.

Fanns med i regeringens budget.

Organisation

Översända motionen ”Byggregler” till STSgruppen i riksdagen. (Motion C23)
Tillhandahålla material för
medlemsvärvning i form av broschyrer,
pins och annat material att användas av
grupper och distrikt. (Riktlinjerna)
Ge stöd till lokal och regional
medlemsvärvning. (Riktlinjerna)

Skickad till STS-gruppen i riksdagen.
Löpande. Ny värvarbroschyr
framtagen hösten 2014.

Löpande. Uppmaningar till grupper
och distrikt. Gemensam
värvningskampanj med partiet.
Utveckla organisationen så att vi bättre kan Löpande. Studiesatsning.
möta nya medlemsgrupper. (Riktlinjerna)
Ge stöd till distrikten i organiseringen av
Löpande.
nya grupper. (Riktlinjerna)
Erbjuda nya medlemmar någon form av
Ingår delvis i uppföljning av partiets
introduktionsaktivitet varje år. (Riktlinjerna) värvarkampanj.
Öka samverkan mellan förbundets
Under beredning.
företrädare på olika nivåer. (Riktlinjerna)
Ge stöd till ungdomsnätverket i form av
Ungdomsnätverket nu vilande men
medlemsvärvning och organisatorisk hjälp. särskild kontakt med unga
(Riktlinjerna)
medlemmar tas löpande.
Göra en översyn av formerna för
Bolaget avvecklat 2015.
Broderskaps Förlag AB, avseende såväl
verksamhet som namn. (Riktlinjerna)
Utveckla förbundets
Löpande utvecklingsarbete. Särskild
kommunikationskanaler så att de på ett
översyn inleds våren 2015. Tjänsten
modernt och resurseffektivt sätt stimulerar som pressekreterare/politisk
den idémässiga debatten och gör det
sekreterare permanentad.
möjligt för förbundet att vara en aktiv röst
i debatten. (Riktlinjerna)
En stadgeändring genomförs så att
Stadgarna ändrade enligt beslut.
förbundssekreterartjänsten tillsätts av
förbundsstyrelsen. (Motion D24)
Se över nomenklaturen avseende grupper
Under beredning. Avvaktar större
(jfr S-föreningar). (Motion D25)
översyn.
Se över ordalydelsen avseende avgifter i
Förslag till ny lydelse lämnas till
normalstadgar för grupper § 6. (Motion
förbundsårsmötet 2015.
D26)
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Revisionsberättelse för 2014 års förvaltning
Undertecknade, som vid Socialdemokrater för tro och solidaritets förbundsårsmöte 2014 utsetts
att granska förbundets räkenskaper och förvaltning för år 2014, lämnar efter fullgjort uppdrag
följande revisionsberättelse:
Resultat- och balansräkningen överensstämmer med förbundets räkenskaper. Handlingar och
värdepapper är i betryggande förvar.
Då den av oss företagna revisionen inte gett anledning till anmärkning föreslår vi att
förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under tiden 2014-01-01 – 2014-12-31.

Stockholm i mars 2014

Åke Reisnert

Lilja Johansson Lindfors
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