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Sveriges kristna socialdemokraters förbund, SKSF, formades på 1920-talet, i starka 
spänningar mellan kyrka och arbetarrörelse. Svensk arbetarrörelse, inspirerad av Tysk-
land och Marx, var ideologiskt sekulär och kyrkorna hamnade ofta på fel sida i kraven 
på samhällsförändringar. Det gjorde kristna socialister hemlösa. De var illa sedda i sina 
församlingar för att de var för röda, och i arbetarkommunerna för att de inte var rik-
tiga socialdemokrater.  

SKSF, Broderskapsrörelsen, behövdes som hem för dessa arbetarrörelsens styvbarn, 
och denna kärnidentitet – att få ta med hela sig själv i det politiska arbetet – präglade 
rörelsen starkt ända in på 1970-talet. Brytpunkten kom under Olof Palme, som med-
vetet sökte en strategisk dialog med kyrkorna, förstod att använda Kyrkornas Världs-
råd i arbetet mot apartheid och kom att ta till sig och utveckla några av de frågor rörel-
sen drev – bistånd och Mellanöstern är de mest uppenbara. Olof Palme valde också 
ofta Broderskaps kongresser som arena för några av sina utrikespolitiska linjetal. 

Under lång tid var spänningen mellan kyrka och arbetarrörelse ett mindre problem. 
Vår roll i partiet har främst varit att bidra som idérörelse, utifrån rikedomen att stå 
med ett ben i arbetarrörelsen och ett i globalt ekumeniskt sammanhang. Det har styrt 
oss till att spela på gränsen till offside i vissa frågor – bistånd, Mellanöstern, kärnkraft, 
social ekonomi, religionsfrihet, alkoholpolitik, EU-politik, globalisering, vapenexport, 
integration och asylfrågor. Ibland gör vi mål, ibland blåser partiet i pipan, vilket hjälper 
oss att utveckla taktiken, mer än ändra inställning. Människor söker sig inte till oss för 
att få makt och inflytande, utan för att man attraheras av idéerna. 

Efter valet 1994 skrev muslimska organisationer till samtliga partier och ville ha dialog 
om hur muslimer kan bli mer politiskt aktiva. Det var bara vi och Miljöpartiet som 
svarade på det brevet. I vårt fall bad integrationsminister Leif Blomberg Broderskaps-
rörelsen, eftersom ”ni förstår religion”, att ta hand om dialogen. 

Vi tog samtalet på allvar, och det kom att förändra oss. Vi upptäckte att muslimer idag 
har liknande problem som kristna på 1930-talet. Som sekulär blir du i regel väl mot-
tagen. Men om du kommer med hela dig – bär slöja eller vill respektera bönetimmarna 
– är det inte lika enkelt. Vi fick många muslimska medlemmar, som inte hade problem 
att gå med i en kristen organisation. Men dialogen hjälpte oss själva att se att samhället 
har förändrats, och om vi vill vara relevanta i framtiden måste vi göra en resa.  

Vi formades i en tid då det religiösa Sverige var homogent kristet protestantiskt. Idag 
lever vi ett multi-religiöst samhälle där, utöver en miljon aktiva protestanter, Sverige 
också rymmer en halv miljon människor som är aktiva och praktiserande muslimer, 
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romerska katoliker, kristna ortodoxer eller identifierar sig med någon annan av världs-
religionerna. Vår rörelse har ett ansvar att erbjuda dessa människor en väg till politiskt 
radikalt engagemang. Vi måste göra det helhjärtat och på ett sätt som pekar mot fram-
tiden, samtidigt som det är troget Broderskapsrörelsen historiska erfarenheter. 

Detta var skälet till kongressbeslutet 2011 att byta namn till Socialdemokrater för Tro 
och Solidaritet, ett beslut som bekräftades i andra läsningen vid Förbundsårsmötet 
2012. Under det gångna året har vi gått vidare genom att utveckla profil, logotyp och 
identitet. Nya lokalgrupper har bildats, rörelsen har välkomnat nya medlemmar och 
åter börjat växa. 

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet strävar att bli en rörelse för alla människor 
som utifrån sin tro vill engagera sig för en radikal vänsterpolitik. Med denna berättelse 
vill Förbundsstyrelsen redovisa hur vi det gångna året sökt driva detta arbete framåt. 

Peter Weiderud 
ordförande 

 

Förbundsårsmötet 2012 genomfördes 2-3 juni på partihögkvarteret, Sveavägen 68 i 
Stockholm. Vid förbundsårsmötet deltog 76 ombud från distrikten runt om i landet. 
Till kongressen hade 34 motioner inkommit, vilka behandlades under dagarna. För-
bundsårsmötet gästades av Mikael Damberg, partistyrelsen, samt representanter från 
ett flertal närstående organisationer. Från Norska Kristne Arbeidere deltog vice för-
bundsordföranden Rachel Lørum, från ILRS vicepresident Maria Hevzy.  

Till förbundsårsmötet lämnade också för-
bundsstyrelsen proposition om stadgarnas 
ändamålsparagraf, som för att stadfästas 
skulle beslutas en andra gång efter det första 
beslutet på Uppsalakongressen 2011.  
Vidare antog förbundsårsmötet ”Manifest för  

Socialdemokrater för tro och solidaritet” efter proposition från förbundsstyrelsen. 

Förbundsårsmötet beslutade också om ”Riktlinjer för politik och verksamhet” samt ett 
antal uppdrag till förbundsstyrelsen. Hur uppdragen har hanterats följer av kommande 
avsnitt i verksamhetsberättelsen. 
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Förbundsstyrelsen har under året haft sex (6) sammanträden. Verkställande utskottet 
har sammanträtt tretton (13) gånger.  

Ledamöter 

  
Peter Weiderud 

ordförande 

 
Cecilia Dalman Eek 

vice ordförande 

 
Lars G Linder 

förbundssekreterare 

  
Eva-Lena  

Gustavsson 
ersättare i VU 

 
Thomas Strand 
ersättare i VU 

 
Ulf Bjereld 

 
Abdulkader Habib 

  
Eva Hedesand 

Lundkvist  

  
Hans Josefsson  

  
Lilian Lama 

 
Hibo Salad Ali 

(ordförande för Unga 
S-Muslimer) 

Ersättare i förbundsstyrelsen 

 
Abebe Hailu  

 
Agneta Brendt 

 
Marina  

Pettersson 

 
Anna Ardin 

 
Jonas Magnusson 

Till förbundsstyrelsens sammanträden har också adjungerats: 

  
Jonas Bergström, ordförande för Ung Kristen Vänster 
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Socialdemokrater för tro och solidaritet i riksdagen har idag 25 medlemmar. Det är 
glädjande. Gruppen är lika stor som riksdagens tredje största parti – miljöpartiet. 

Under våren 2012 genomfördes en samling i samband med den s.k. Återvändardagen, 
då f.d. riksdagsledamöter samlas. Några f.d. broderskapare i riksdagen hade möjlighet 
att träffas för en stunds samtal. 

Under den allmänna motionstiden, hösten 2012, möttes gruppen för samtal om aktu-
ella motioner som borde skrivas och lämnas in. Gruppen följde upp relevanta motion-
er från tidigare år och aktuella motioner från förbundsårsmötet i Stockholm i juni 
2012. Nedan följer en sammanställning på de motioner som lämnades in hösten 2012: 

1. Kvinnors utsatthet vid naturkatastrofer 
2. Bostäder och hemlöshet 
3. Ursprungsmärkning av israeliska bosättarprodukter 
4. Ideella föreningar ska vara momsbefriade 
5. Rätten till subventionerad hälso- och sjukvård för unga papperslösa 
6. Ersättningen till vigselförrättare 
7. Forskning och behandling av hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor 
8. ESK-Konventionen – mat en mänsklig rättighet 
9. Stoppa trakasserierna mot exileritreaner 
10. De globala handelsreglerna måste bli rättvisa  
11. Forskning och behandling av hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinnor 
12. Förstärkt arbete mot internationell skatteflykt 
13. Tydligare prövning för utskänkningstillstånd av alkohol 
14. Ersättning för uppdraget som nämndeman 
15. Miljömärkning av kläder 
16. Stödinsatser för personer med osynliga funktionshinder 
17. Sekretessbestämmelser 
18. Värdiga boendeformer för elöverkänsliga 
 

Under hösten kunde gruppen välkomna Cecilia Dalman Eek som ny riksdagsledamot. 

Under hösten ansvarade gruppen för ett informationspass om Socialdemokrater för 
tro och solidaritet. Då medverkade Peter Weiderud och Cecilia Dalman Eek jämte 
Thomas Strand. 
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I juni 2012 genomförde Socialdemokrater för tro och solidaritets international ILRS – 
International League of Religious Socialists – sin kongress som detta år ägde rum i 
Stockholm. Det kom omkring 40 deltagare från många länder, och från Tunisien med-
verkade Samia Melki från vårt systerparti Ettakatol. Samia Melki och Maria Hevzy 
medverkade med ett panelsamtal på ABF:s 100-årsfirande i Kulturhuset i vid Sergels 
torg i Stockholm. Hela ILRS kongress lyssnade på panelsamtalet, som var mycket upp-
skattat. ILRS president Cecilia Dalman Eek ledde ett inledande panelsamtal som sam-
lade Åke Göransson generalsekreterare från Nämnden för statligt stöd till trossamfund 
(SST), Mattias Kristenson från SSU, Ulrika Lång operativ chef på Palmecentret, Olle 
Kristenson direktor för ekumenisk teologi vid Sveriges kristna råd och Eva-Christina 
Nilsson generalsekreterare Svenska Missionsrådet. Ann Linde, Socialdemokraternas 
internationella sekreterare inledningstalade och öppnade ILRS Kongress.  

Sista helgen i augusti 2012 deltog ILRS president, Cecilia Dalman Eek i socialdemo-
kratiska partiets delegation till Socialistinternationalens kongress i Kapstaden, i Sydaf-
rika. Där gjorde ILRS ett uttalande.   

Under hösten 2012 reste Matthias B Lauer från ACUS, de troende socialdemokraterna 
i Österrike till Madrid där han träffade det spanska socialistpartiet. Den första helgen i 
februari 2013 träffades IRLS exekutiva kommitté i Tunis, på inbjudan från Samia 
Melki. Under EC-mött i Tunis gjorde ILRS ett uttalande.  

Arbetet i ILRS ägnas sedan kongressen i Cordoba 2009 att mobilisera en troende väns-
ter.  

Förbundet är en del i organisationen Nordens Kristna Socialdemokrater. Verksamhet-
en i organisationen har under året bestått i löpande kontakter mellan ländernas för-
bundsledningar. 

Medlemsutvecklingen har precis som för partiet och övriga delar av arbetarrörelsen 
under flera år visat en negativ trend. Under 2008-2009 byttes medlemsregistersystemet 
ut, vilket gör att det är svårt att direkt jämföra siffrorna mellan dessa och tidigare år. 
Det nya medlemsregistret ger betydande fördelar jämfört med tidigare system, då det 
är enklare att hantera och gör för första gången att alla organisationsnivåer alltid har 
tillgång till samma register, som dessutom har en betydligt mindre eftersläpning i upp-
dateringen än det gamla. 
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Den tidigare positiva medlemsutvecklingstrenden bröts under 2012, men inledningen 
av 2013 har antalet nyvärvade medlemmar stigit till en nivå som överstiger såväl 2010 
som 2011. Under 2012 nyvärvades drygt 200 nya medlemmar. 

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Blekinge 50 53 53 47 48 49 

Bohuslän 101 111 116 109 128 102 

Dalarna 43 49 61 43 49 47 

Gotland 3 3 6 4 2 3 

Gävleborg 111 111 97 87 116 118 

Göteborg 101 117 116 103 105 102 

Halland 6 2 3 3 2 2 

Jämtland 3 2 3 0 0 25 

Jönköping 227 235 246 230 251 223 

Kalmar 21 21 17 13 15 74 

Kronoberg  10 10 9 8 7 0 

Norrbotten 136 141 143 120 129 131 

Skaraborg 57 49 52 41 57 54 

Skåne 129 134 130 109 120 121 

Stockholms län 261 287 296 254 337 209 

Stockholms stad 245 263 226 203 242 224 

Södermanland 144 123 97 86 77 69 

Uppsala 151 168 171 144 177 168 

Värmland 72 77 77 62 71 99 

Västerbotten 120 125 127 120 134 122 

Västmanland 165 187 214 182 179 167 

Västernorrland 67 70 67 65 70 68 

Älvsborgs N:a 78 92 95 91 113 117 

Älvsborgs S:a 101 109 111 97 106 119 

Örebro 129 141 134 87 124 133 

Östergötland 104 108 110 99 120 119 

Hela landet 2635 2795 2773 2404 2771 2665 

Det ekonomiska utfallet av verksamheten redovisas i den ekonomiska berättelsen (sist 
i verksamhetsberättelsen). För andra året i rad kan ett positivt ekonomiskt resultat  
redovisas. Huvudorsakerna till det positiva resultatet är dels att ekonomiadministrat-
ionen, som tidigare köptes av AiPMedia, nu hanteras på förbundsexpeditionen, dels att 
förbundet som medarrangör till Femman-lotteriet tillförts ett överskott från lotteri-
verksamheten.  
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Det goda ekonomiska resultatet har medfört att målet från 2011 att Jubileumsfonden 
ska uppgå till en miljon kronor har nåtts. Vidare har Glödfonden kunnat tillföras ett 
rejält tillskott, som kommer att vara en viktig finansiering av förbundets kommande 
valrörelser.  

Förbundsexpeditionen har sina lokaler i samma hus som Socialdemokraterna; Svea-
vägen 68, Stockholm. Förbundsexpeditionen leds av Förbundssekreteraren, och vid 
sidan av honom har under året följande personal funnits: 

 Ulf Carmesund, Internationell sekreterare 

 Jan Gillegård, Assistent 

 Eva Danneholm, Organisationsassistent 
 

 

 

 

 
 

Förbundsexpeditionen 
2012:  

Ulf Carmesund,  
internationell sekreterare, 

Eva Danneholm,  
organisationsassistent,  

Jan Gillegård,  
assistent  

och  
Lars G Linder,  

förbundssekreterare 
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Socialdemokrater för tro och solidaritet var också 2012 en aktiv arrangör av seminarier 
och kulturaktiviteter under Almedalsveckan på Gotland. Förbundet har varje år  

funnits i Metodistkyrkan. Under veckan har ett flertal seminarier  
genomförts, ofta med stor uppmärksamhet och välfylld kyrka.  
Rörelsens representanter har också medverkat vid flera arrangemang 
som seminarier och debatter, och har också varit aktiva deltagare på 
många seminarier som andra organisationer arrangerat. 

Förbundet har också utvecklat samarbetet med närstående organisa-
tioner, och har en allt större andel samorganiserade aktiviteter under 
veckan.  

Under 2012 arrangerade förbundet bland annat följande seminarier 
och aktiviteter: 

 Miljöfrågor i praktiken – Energieffektivitet i byggnader 

 The Role of Religion and Religious Heritage in the Cyprus Conflict 

 Alkoholfri miljö – en brist i Sverige? 

 Är Afrika nästa tillväxtkontinent – hur blir det hållbart? 

 Saudivapen: Utmaningar för en S-ledd regering 2014 

 Religionskritik som främlingsfientlighet – Islamofobi och antisemitism i Sverige 
och Europa 

 Vad görs för att bryta Israels blockad av Gaza? 

Förbundsstyrelsen utsåg efter förslag från distrikten tre politiska arbetsgrupper.  
Arbetsgrupperna utgår från de politiska prioriteringar som förbundskongressen gjort i 
Riktlinjer för politik och verksamhet.  

Arbetsgrupperna har haft följande sammansättning: 

Alla folks frihet, hela världens fred 
Ulf Bjereld, ordförande 
Agneta Brendt, FS 
Jonas Magnusson, FS 
Abebe Hailu, FS 
Lilian Lama, FS 
Jon Bergeå, Stockholm 

Mehmet Tekin, Norrbotten 
Klas Corbelius, Östergötland 
Rezene Tezfasion, Uppsala län 
Gabi Winai Ström, Stockholm 
Åke Johansson, Skaraborg 
Viola Furubjelke, Östergötland 
Johan Boqvist, Örebro län 



12 

 

Mänsklig värdighet 
Eva-Lena Gustavsson, ordförande 
Eva Hedesand Lundqvist, FS 
Abdulkader Habib, FS 
Anna Ardin, FS 
Marina Pettersson, FS 
David Rutström, Stockholm  
Sara Waldenfors, Göteborg 
Elisabeth Hammar, Örebro län 
Jonas Bergström, Ung Kristen Vänster 
Görel Sävborg Lundgren, Uppsala län 
Regina Andersson, Värmland 
Anders Forssblad, Jönköpings län 
Laila Neck, Skaraborg 

 

Ekonomi, bildning och miljö 
Thomas Strand, ordförande 
Lars G Linder, FS 
Hibo Salad Ali, FS 
Hans Josefsson, FS 
Aurora Pirakku Eriksson, Västerås 
Måns Gustavsson, Gävleborg 
Joakim Edhborg, Stockholms län 
Zakia Mirza, Stockholm  
Nils-Gunnar Andersson, Värmland 
Gisela Brumme, Jönköping 
Reidar Gustavsson, Norrbotten 
Ulf Wallin, Bohuslän 
Per Olof Widell, Uppsala län

Arbetsgrupperna har sammanträtt i anslutning till förbundsstyrelsens sammanträden 
två gånger. En gång i november och en andra gång i mars. Däremellan har telefon-
sammanträden också genomförts för att planera och arbeta med de uppdrag förbunds-
styrelsen fört vidare till arbetsgrupperna.  

Till förbundsårsmötet 2013 lägger förbundsstyrelsen fram förslag till en ny MENA-
politik, en politik för Mellanöstern och Nordafrika, som till sin grund har en analys av 
situationen efter den arabiska våren och de folkliga resningarna i området. Program-
met har framarbetas av arbetsgruppen ”Alla folks frihet – hela världens fred”.  
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Vårt förbund arbetar i skärningspunkten mellan tro och politik. Med förbundets nya 
namn och identitet har behovet av detta snarast blivit tydligare och viktigare. Vi är en 
organisation för människor med olika religiös övertygelse som kommit till likartade 
slutsatser om vår politiska idé. Behovet av att betona människors rätt till sin religion 
och religiositet är fortsatt stort. Förbundsordföranden har kontinuerligt deltagit i de 
träffar partiordföranden har med representanter för de olika religiösa paraplyorganisa-
tionerna. Det är en central väg för att öka dialogen mellan partiet och det religiösa  
Sverige.  

Hur uppdragen från förbundsårsmötet 2012 till förbundsstyrelsen hanterats redovisas 
närmare i Bilaga 2. 

En av förbundets tre arbetsgrupper har på förbundsstyrelsens uppdrag närmare följt 
den aktuella politiska utvecklingen inom området, och dessutom arbetat med att ut-
arbeta förslaget till politiskt program för MENA-regionen, som avses presenteras för 
förbundsårsmötet för ställningstagande.   

Mer om de internationella biståndsprojekt som förbundet drivit under året redovisas i 
det följande. 

Hur förbundsstyrelsen närmare hanterat de uppdrag inom politikområdet som för-
bundsårsmötet 2012 lämnade framgår av Bilaga 2. 

Vapenexport 

Det går att förändra. S-kongressen 2013 antog tydliga skrivningar om att förhindra  
vapenexport till diktaturer samt ta initiativ till ökad öppenhet i Exportkontrollrådet. 
Dessa lyftes också in i partiets Framtidskontrakt. Bakom dessa framgångar ligger ett ar-
bete som pågått i många år, men som intensifierats det senaste året.  
 
En nyckel har varit samarbetet mellan vårt förbund, SSU, S-kvinnor och S-studenter. Vi 
har utifrån våra olika perspektiv men med liknande krav skrivit debattartiklar, motioner, 
ordnat möten och pratat med partivänner. Under Almedalsveckan i juli bjöd vi in de 
andra till ett panelsamtal som blev välbesökt. I mars 2013 tog vi nästa steg och då arran-
gerade STS, SSU, S-kvinnor och S-studenter en gemensam kurs, kallad "Fredsambassadö-
rerna". Kursen hade ca 20 deltagare.  

Förbundets mellanösterngrupp  

Förbundets Mellanösterngrupp har haft två samlingar sedan Årsmötet 2012. Ulf  
Bjereld leder arbetet. Gruppen har funnits i många år och består av tidigare och nu-
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varande riksdagsledamöter, aktiva i politik och i civila samhället, akademiker, ekume-
niskt aktiva och intresserade. Gruppen bidrar med sin överblick och kunnande till att 
ge rörelsen en stabil politisk kurs som undviker politiska grynnor i svåra vatten. Grup-
pens möten dokumenteras med protokoll som kan beställas från kansliet. Under det 
senaste året har gruppen diskuterat Förbundets program för en ny MENA-politik, och 
följt det politiska läget i Israel och Palestina.  

Den arabiska våren 

Under året har STS samarbete med Civitas Institute fortsatt och utvecklats. Sista veck-
an i juni 2012 genomfördes en förstudie i Kairo inför planerna på att starta en demo-
kratiskola i Kairo. I förstudien deltog 14 personer från: Libyen, Jemen, Västbanken, 
Gaza, Egypten, Turkiet, Österrike, Sverige. Under veckan träffade dessa 14 personer 
38 organisationer som tillfrågades om sin uppfattning om huruvida en demokratiskola 
i Kairo är önskvärd och vad en demokratiskola bör ägna sig åt. Förstudien har resulte-
rat i att Olof Palmes Internationella center beslutat stödja demokratiskolan och att den 
påbörjas som en pilotverksamhet under 2013 och 2014.  

I december 2012 reste 17 personer från Sverige till Kairo för att träffa vårt systerparti 
och andra aktörer i ”den arabiska våren”. Resans deltagare kom från S-studenter, SSU, 
STS och Kista folkhögskola. Vi träffade ESDP, olika fackföreningar, unga inom mu-
slimska brödraskapet, Egyptens äldsta kvinnoorganisation, samt deltog i en konferens 
om civila samhällets roll i demokratiarbetet i Mellanöstern, arrangerad av våra samar-
betsparter Civitas och Maat. Denna konferens var den fjärde årliga konferensen om 
civila samhällets bidrag till demokratisering i Mellanöstern. De teman man varje år föl-
jer är kvinnors roll och kvinnors situation i arbetet för demokrati, de ungas roll i arbe-
tet för demokrati och dessutom en granskning av civila samhället generellt. Denna år-
liga konferens är del i vårt projekt och den första ägde rum 2009 och då var kansliet på 
plats i Gaza. En betydande kollektiv kompetens håller på att byggas upp inom de 
grupper som Civitas, Maat och STS samarbetar med.  

Merparten av finansieringen till resan i december kom från Tage Erlanders fond.  Un-
der resan besökte några ur gruppen Gaza där de planerade för en kvinnofolkhögskola 
på Gaza.  

Under året har Maat for Peace Development and Human Rights föreslagit STS att 
samarbeta om ett projekt som syftar till att starta dialog i Egypten där företrädare för 
olika religioner och religiösa grupper samtalar med civila samhället om hur man kan 
lösa konflikter i samhället utan att använda våld. Avsikten är att söka finna vägar att 
öka förståelsen för att samhället gynnas av att konflikter löses utan våld och att alla 
civila samhällets aktörer kan bidra till detta. Projektet har diskuterats under 2012 och 
våren 2013. Olof Palmes Internationella Center har tillstyrkt projektet som kommer att 
påbörjas under våren 2013.  



15 

 

Också inom området Mänsklig värdighet har förbundsstyrelsen på kongressens upp-
drag utsett en särskild arbetsgrupp som svarat för att närmare följa den politiska ut-
vecklingen inom området. Arbetsgruppen genomförde ett seminarium ”Religionskritik 
som främlingsfientlighet” under Almedalsveckan 2012 och har deltagit i den offentliga 
debatten genom flera inlägg i tidningar och på webben. 

Hur förbundsstyrelsen hanterat uppdragen från förbundsårsmötet 2012 redovisas 
närmare i Bilaga 2. 

Alkoholpolitik 

Numera traditionsenligt, arrangerades ett alkoholfritt mingel under Almedalsveckan i 
samverkan med IOGT-NTO. Förbundet har också drivit vår restriktiva linje i alkohol-
frågan genom deltagande i den offentliga debatten, inte minst i försvaret av System-
bolagets detaljhandelsmonopol. 

Påskuppropet 

Annandag påsk ”Solros” demonstrationer 
Under påsken deltog enskilda medlemmar som grupper i ”Solros” demonstrationer i 
landet. Solros uppropet är en uppföljning av Påskuppropet som kräver stopp för ut-
försäkringarna, Fas 3 och en sjukförsäkring värd namnet. 

Vinster i välfärden 

Förbundsstyrelsen har deltagit aktivt i debatten om vinster i välfärden, och hävdat  
linjen att en mångfald av utförare är nödvändig, samtidigt som vinstuttagen i privata 
företag i sektorn ska begränsas, bland annat genom debattartiklar. 

Den 17 november genomfördes ett panelsamtal med rubriken Vinster i välfärden i  
Karlstad tillsammans med LO-facken, SSU, Tro & Solidaritet och partidistriktet i 
Värmland. Förbundet representerades av Ola Johansson (tidigare förbundssekreterare) 
och Eva-Lena Gustavsson.  

Asylpolitik 

Arbetet med att implementera vårt Asylpolitiska handlingsprogram har fortgått. En 
rad debattartiklar, insändare och blogginlägg har publicerats. Flera har varit starkt en-
gagerade i flygbladsutdelning, föreläsningar, aktioner för enskilda asylfall. 

Frågan om vård för papperslösa har särskilt uppmärksammats. 

Under höstenlanserade vi Om det var krig i Norden, en liten bok utformad som ett pass. 
Författaren Janne Teller försätter läsaren i flyktingens position och väcker frågor om 
tolerans och medmänsklighet. Bakom bokens illustrationer står den prisbelönta danska 
illustratören Helle Vibeke Jensen. 
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Den tredje arbetsgrupp som förbundsstyrelsen utsett på uppdrag av förbundsårsmötet 
är inom området Ekonomi, bildning och miljö. Arbetsgruppen har deltagit i den  
offentliga debatten, för att föra fram förbundets ställningstaganden såväl genom  
debattartiklar, seminarier och på webben. Under året har också arbetsgruppen genom-
fört ett seminarium under Almedalsveckan 2012 ”Miljöfrågor i praktiken – Energi-
effektivitet i byggnader”.  

Hur förbundsstyrelsen hanterat uppdragen från förbundsårsmötet 2012 redovisas 
närmare i Bilaga 2. 

Ekonomi och arbete 

Välfärden ska finansieras och fördelas solidariskt, men samtidigt värna varje människas 
rätt till sina egna val. Förbundsstyrelsen har under året fortsatt opinionsbildningen 
kring behovet av ett större utrymme för den ”tredje sektorn” i välfärdsarbetet, inte 
minst inför partikongressen 2013 och ställningstagandet till verksamhetsformer för 
välfärdssektorn.  

 

Miljö- och klimatarbete 

Förbundsstyrelsen har genom deltagande i flera seminarier drivit förbundets politiska 
linje i frågan om behovet av en ny politik för att stoppa uppvärmningen, bland annat 
genom det seminarium som arrangerades under Almedalsveckan.  
 

Bildning och utbildning 

Under året har samtal förts kring aktuella bildnings- och utbildningsfrågor. Arbetet har 
fokuserats på att mejsla fram relevanta bidrag som vi som rörelse kan spela in till  
partiets utbildningspolitiska diskussion. 

 

Socialdemokrater för tro och solidaritet har sedan länge en omfattande internationell 
verksamhet. Med stöd från den offentliga biståndspolitiken kan vi förmera de medel 
som insamlats genom Broderskapsfonden och genomföra viktiga projekt i utsatta delar 
av världen. För förbundet innebär den internationella projektverksamheten dels att vi 
får möjlighet att bidra till framförallt demokratiutveckling och ett stärkande av de 
mänskliga rättigheterna, men också att vi ges möjligheter att nära och direkt följa den 
politiska utvecklingen i de delar av världen, där behovet av demokrati och mänskliga 
rättigheter är som störst.  
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På Gazaremsan samarbetar vi med Civitas Institute. Vi har i mars 2012 under en vecka 
bjudit in personal från Civitas på Gaza och från Maat i Egypten, och under dessa resor 
har även studenter från kurser medföljt. Under resor till Gaza i juni-juli 2012 har STS 
träffat studenter som deltar i Civitas kurser och fått reda på att de har stor nytta av den 
kompetens som Civitas förmedlar. Det studenter och samarbetsparter i Gaza berättar 
är att Civitas är skickliga på att lära ut kunskaper i hur man driver en organisation, hur 
man agerar för att påverka myndigheter, hur man ger män och kvinnor lika rättigheter. 
Att arbeta för lika rättigheter på Gaza är inte som att bedriva detta arbete i  
Sverige. När Civitas reser till Kairo för kurser har de alltid med sig ett jämt antal män 
och kvinnor som är runt 20 år gamla. Familjerna i Gaza är i regel mycket ovilliga att 
låta döttrar följa med till Kairo som är en miljonstad och som i regionen är känt som 
arabvärldens Hollywood.  Gazaremsan är en liten avgränsad yta och de flesta lever på 
landsbygden under enkla förhållanden.  

Kairo däremot är en stad med 20 miljoner människor på natten och ca 30 miljoner 
människor på dagen. För att övertyga tveksamma föräldrar tvingas Civitas personal 
ofta tala enskilt med varje förälder om att Civitas kommer att garantera dotterns  
säkerhet, att inget händer och att flickan skall komma säkert hem igen. Civitas tro-
värdighet i arbetet bygger inte bara på att de kan motsvara de externa bidragsgivarnas 
krav, utan framför allt på att de har legitimitet i sin lokala kontext - på Gaza. Denna 
legitimitet kräver bl.a. detta slags samtal med oroliga föräldrar.  

Vi har ingen oberoende utvärdering av Civitas arbete på Gaza men vi vet genom  
regelbunden uppföljning med studenter och samarbetsparter på Gaza att de aktivt  
bidrar till att unga kvinnor får resa och se världen – de slipper instängdheten på Gaza 
som i första hand beror av Israels ockupation och blockad samt i andra hand av  
svårigheter att resa till Egypten.   

Cypern  

The Religious Track of the Cyprus Peace Process syftar till att få de religiösa ledarna 
på ön att ta ett ansvar i fredsprocessen. Dialogen, som inleddes 2009, fokuserar på de 
två huvudområden som rör religionernas samspel med konflikten; Söka vägar att få de 
religiösa ledarna att utveckla konstruktiva bidrag till de komplexa frågorna om för-
låtelse och försoning mellan konfliktens huvudgrupper, samt söka vägar att förbättra 
situationen för den, på grund av konflikten, kraftigt begränsade religionsfriheten.  

Arbetet har bestått av enskilda bilaterala möten med ledarna, regelbunden tät kontakt 
med deras närmaste rådgivare och toppmöten (de första på 50 år) vid behov. Där-
emellan stöd och råd för olika satsningar och behov. Förtroendet mellan parterna var 
inledningsvis obefintligt, men har successivt vuxit och är idag konstruktivt. Även  
ledarna för de religiösa minoriteterna – främst armenier och maroniter – är del av  
dialogen.  
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En del av dialogen har rymt samtal med regeringsföreträdare på båda sidor för att nå 
en större förståelse för religionens roll och vikten av att den bristande religionsfriheten 
adresseras mer kraftfullt. Samtal har också förts i kulturarvsfrågor om vikten att ha en 
direkt relation till de religiösa ledarna, samt med internationella företrädare på Cypern, 
för att öka förståelsen och intresset för religionens roll i konflikten.  

Det senaste toppmötet mellan muftin Dr Talip Atalay och ärkebiskop Chrysostomos 
II hölls 21 februari och blev en tydlig framgång. Man ser den gemensamma agendan 
och respekterar varandra.  

Förbundsstyrelsen genomförde i september ett kort studiebesök i Cypern, för att när-
mare följa projektet, som finansieras via bidrag från Utrikesdepartementet. 
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Med förbundskongressens 2011 beslut om 
nytt namn och ny identitet för förbundet har 
också följt ett intensivt och systematiskt  
arbete med förbundets profil och identitet. 
Förbundsstyrelsen har under året genomfört 
fyra seminarier i samband med sina samman-
träden, vid förbundsårsmötet 2012 genom-
fördes ett seminarium och vid  
distriktsårsmötena tog förbundsstyrelsens 
representanter upp och diskuterade profil- 
och identitetsfrågorna. Också ett flertal 
grupper har genomfört möten och dis-
kussioner om profil och identitet.  

Resultatet av seminarier och diskussioner har samlats i en Profilhandbok, där också 
förbundets nya grafiska profil och logotyp presenteras. Med profilhandboken har nu 
alla i förbundet fått en ytterligare dimension av förbundets värdegrund och framto-
ning. Genom diskussionerna i grupper, distrikt och förbund är det också en förhopp-
ning att vi i så hög grad som möjligt har en gemensam bild av hur vi vill vara och besk-
rivas. Med denna gemensamma bild som grund har vi större möjligheter att i det utåt-
riktade arbetet kunna etablera vår nya identitet och profil.  

En gemensamt presenterad och beskriven identitet och profil är en avgörande förut-
sättning för att vi ska kunna bli hörda i den politiska debatten. 

En folkrörelse kräver medlemmar för att leva. Därför är ett kontinuerligt  
medlemsvärvningsarbete av största betydelse för vårt förbunds möjligheter att vara en 
relevant och viktig kraft.  

Hur uppdraget från förbundsårsmötet 2012 hanterats av förbundsstyrelsen redovisas 
närmare i Bilaga 2. 

Under året har drygt 200 nya medlemmar skrivits in i rörelsen, vilket är lägre än för 

året dessförinnan. Expeditionen har medverkat vid ett antal möten för att stimulera 

värvningsaktiviteter. Foldrar, flyers och broschyrer att användas i medlemsvärvningen 

finns alltid att beställa hos förbundskansliet. Tidningen Tro & Politik har under året 

kontinuerligt använts för medlemsvärvningsinsatser.  
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Genom Facebook och Twitter har förbundet kontinuerligt informerat om samt fört 
dialog kring aktiviteter, ställningstaganden och insatser. På förbundets webbplats finns 
möjlighet att registrera sig som medlem. Det är den vanligaste vägen in i förbundet för 
nya medlemmar. 

Någon samling för nya medlemmar har inte kunnat genomföras under året, men  
planeras för hösten 2013.  

Medlemsvärvningsinsatserna har riktat sig i första hand till följande grupper: 

 Progressiva kristna – till exempel medlemmar i Kristna Studentrörelsen och 
Kristna Fredsrörelsen  

 Progressiva kristna invandrare  

 Progressiva judar och muslimer, samt progressiva från andra traditioner  

 Svenska kyrkans socialdemokratiska politiker  

 Aktiva socialdemokrater med internationellt och socialt engagemang  

 Progressiva privatreligiösa, en växande grupp i samhället som är andligt  
sökande men inte medlemmar i något samfund  

Under året har nya grupper bildats på följande ställen: Hjärta Troende Socialdemokra-
ter, Göteborg och STS Internationella Grupp, Luleå.  

Arbetet med att bilda distriktsorganisation Jämtland respektive Halland har ännu inte 
kunnat fullföljas.  

Ett studieprogram för 2012-2013 presenterades under året. I programmet finns förslag 
till studiecirklar runt de böcker Broderskaps Förlag AB givit ut, samt runt tidningen 
Tro & Politik. Nytt för året var dessutom förslag på studiecirkel med utgångspunkt 
från boken Den trebenta pallen av Joe Frans och Pär Granstedt. 

Under våren 2013 har förbundsstyrelsen beslutat att förstärka insatserna för studie-
arbetet, och därför tillsatt en särskild studiekommitté, med Jonas Magnusson som  
studieledare. 
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I september 2012 reste Ung Kristen Vänsters ordförande, Jonas Bergström, med 
Estelle och Ship to Gaza. Jonas Bergström reste med på en del av sträckan mellan 
Barcelona och Korsika, en bit på resan för att bryta Israels olagliga blockad av Gaza-
remsan. I samband med att Jonas Bergström reste med Ship to Gaza skrev ett antal 
medier om den. 

I november hade Ung Kristen Vänster och Unga S-muslimer en gemensam nätverks-
träff under det att de nationella arbetsgrupperna i Socialdemokrater för Tro och  
Solidaritet träffades. Diskussionerna handlade bland annat om strategier för framtiden 
och Ung Kristen Vänster hade årsmöte. 

I december reste representanter för Ung Kristen Vänster och Unga S-muslimer till-
sammans med Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, SSU och S-studenter till  
Kairo. Där träffade delegationen organisationer från civilsamhället, kvinnoorganisat-
ioner, fackföreningar, sociala rörelser samt Muslimska Brödraskapet. Framförallt träf-
fade man ESDP, vårt socialdemokratiska systerparti i Egypten.  

Syftet med resan var att lära mer om det arabiska uppvaknandet och det bygge av  
demokrati som nu sker i Egypten och andra delar av mellanöstern och Nordafrika. 
Under tiden man var på plats i Kairo hölls också folkomröstning om den nya konstitu-
tionen.  

I mars hade ungdomsnätverken en gemensam träff samtidigt som förbundets  
arbetsgrupper träffades, där de bland annat såg teaterpjäsen Ett informellt samtal om den 
rådande ordningen och lyssnade till Mommad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi, 
som pratade om feminism inom islam.  

Representanter från nätverken har varit aktiva i debatten om migrationspolitik på  
debattsidor och i sociala medier. I svallvågorna av drevet mot Omar Mustafa har ung-
domsnätverken varit engagerade i debatten om problemen med islamofobi och anti-
muslimsim i samhället. 

Under året har skribenter från Ung kristen vänster och Unga S-muslimer varit flitiga 
skribenter i förbundets tidning Tro och Politik.  
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Förbundsexpeditionen skickade via e-post ut ett nyhetsbrev några gånger i månaden 
under våren, och från hösten en gång i månaden. Under året sändes totalt 13 nyhets-
brev ut. Nyhetsbrevet sänds till alla medlemmar förbundsexpeditionen har mejladress 
till, och man kan prenumerera på det via förbundets webbplats.  

Från förbundsexpeditionen sänds också ett Förbundscirkulär med aktuella frågor och 
händelser inom förbundet. Under året sändes 10 förbundscirkulär ut. Det skickas till 
distriktens och gruppernas ordförande. Huvudsakligen skickas förbundscirkulären via 
e-post. Det är önskvärt att förbundscirkulären vidarebefordras inom distrikts- och 
gruppstyrelserna.  

Förbundet syns i svensk massmedia.  Under året har förbundsexpeditionen mätt de 
artiklar som publicerats i de flesta svenska tidningar. En redovisning av delar av publi-
citeten redovisas i särskild bilaga till verksamhetsberättelsen. 

Under 2012 besöktes bloggen kristen vänster av knappt 13 000 besökare. Det är en 
minskning jämfört med 2011 då besökarantalet var drygt 17 000. Bloggens namn åter-
speglar den tidigare förbundsidentiteten, och bloggen har under våren 2013 ersatts av 
Tro&Solidaritets-bloggen. 

Twitter har i första hand använts för att tipsa om våra blogginlägg och pressmed-
delanden. Vår twitterkanal @trosolidaritet har omkring 1000 följare och huvudsaklig 
målgrupp är journalister. 

På Facebook har vi skapat en ”offentlig profil” där man som användare kan bli ”fan” 
eller följare som det kallas på svenska. Facebookprofilen ”Socialdemokrater för tro 
och solidaritet” speglas till förbundets webbplats. Förbundet har här omkring 1 000 
följare.   

Webbplatsen är byggd så den blir automatiskt uppdaterad i relativt hög utsträckning. 
Det innebär att vi har flöden från bloggar, Facebook och pressmeddelanden lagda till 
hemsidan. Undersidorna utvecklas kontinuerligt med utgångspunkt från kongressens 
riktlinjer för politik och verksamhet.  
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Förbundet har sedan starten en egen tidning.  Arbetet med att värva nya prenumeran-
ter till tidningen har pågått kontinuerligt. Från maj och fram till november intensifie-
rades arbetet med prenumerationsvärvning, och förbundsstyrelsen la såväl energi som 
betydande ekonomiska resurser på att öka antalet prenumeranter. Trots insatserna, inte 
minst genom stora och intensiva aktiviteter runt om i landet, kunde vi inte nå till den 
presstödsgrundande årsmedelupplagan. I och med utgången av 2012 utkommer inte 
längre Tro & Politik varje vecka. Under 2013 ges den ut med fyra nummer. 

Förbundsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att utforma en inriktning för 
en modern och framtidsorienterad väg för Tro & Politik. Arbetsgruppen kommer  
under 2013 att lägga förslag till förbundsstyrelsen, så att vi från 2014 har en mer lång-
siktig strategi för publikationen. 

När tidningsverksamheten flyttades från Broderskaps Förlag AB beslutade förbunds-
styrelsen att istället inrikta arbetet i sitt dotterbolag på bokutgivning. Med ett eget bok-
förlag har förbundet möjligheter att delta i den offentliga debatten också med tryckta 
böcker. Sedan återstarten av förlagsverksamheten har därefter förbundet och Broder-
skaps Förlag AB givit ut flera titlar.  

Broderskaps Förlag AB är fortsatt ett helägt dotterbolag till förbundet. Bolaget har 
däremot numera ingen anställd personal, och den ekonomiska omsättningen är mycket 
blygsam. 
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Den socialdemokratiska partikongressen i april 2013 blev en stor framgång för de  
frågor som Förbundsstyrelsen identifierat som prioriterade för rörelsen. Dessa var 
fortsatt stadgereglerad adjungering för sidoorganisationerna i partiets verkställande  
utskott (VU), en mer restriktiv vapenexportpolitik, utvecklad politik för social eko-
nomi, en mer offensiv Europapolitik och en ökad pluralism – läs fler av utomnordisk 
bakgrund – i partistyrelse och VU. 

Vi noterade synbar framgång på alla om-
råden med undantag av Europapolitiken. 
Kongressen avvisade partistyrelsens för-
slag att ta bort den stadgereglerade när-
varon av sidoorganisationernas ord-
föranden i VU. Vi nådde skrivningar som 
i praktiken stoppar export av svenska 
vapen till diktaturer som Saudiarabien. 
Kongressen lyfte tydligare fram betydel-
sen av den ideella sektorn i välfärden och 
vi fick en partistyrelse som bättre speglar 
både Sverige och väljarkåren, flera av 
dessa nyvalda är också medlemmar i STS. 
En av dem som lyfts fram av oss var 
Omar Mustafa, utifrån vikten av åt-
minstone en ledamot borde vara muslim.  

Omedelbart efter kongressen publicerades kritik mot, Omar, som var nominerad av 
Stockholms Arbetarekommun och ordförande i vår lokalgrupp Hjärta samt också ord-
förande i Islamiska Förbundet i Sverige. Kritiken gällde inledningsvis att Islamiska 
Förbundet i sina konferenser hade haft medverkande som i andra sammanhang  
uttryckt antisemitiska åsikter. Detta var ingen ny diskussion och inledningsvis kunde 
Omar, tillsammans med Stockholms Arbetarkommun och med stöd av oss förklara 
och hantera denna kritik. 

Nästa våg av kritik kom från partimedlemmar som uttryckte tveksamhet eller  
avståndstagande från Omar utifrån hans engagemang i Islamiska Förbundet. Detta 
skapade en turbulens och oro i partiet som helhet och slutresultatet blev att Stock-
holms arbetarekommun bad Omar Mustafa lämna sitt uppdrag efter mindre än en 
vecka. Detta trots att det vid närmare granskning inte fanns någon kvarvarande kritik 
mot Omar som person och att han förklarade sig beredd att lämna sitt ordförandeskap 
i Islamiska Förbundet för att inte skapa oklarheter i relation till sitt partiuppdrag. 

För Socialdemokrater för Tro och Solidaritet var detta en mycket olycklig utveckling. 
Vi har arbetat hårt sedan snart 20 år för att motivera troende muslimer att finna en 
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plats i socialdemokratin och engagera sig i det svenska samhällsbygget. Vi har föränd-
rat vår rörelses identitet för att göra detta arbete trovärdigt och för att kunna vara en 
relevant politiskt aktör i det framtida Sverige. 

Samtidigt måste vi konstatera att vi misslyckats i uppgiften att förmedla de erfarenhet-
er vi gjort till partiet som helhet. De reaktioner mot Omar som kom i dagen från 
många partiföreträdare byggde ofta på missförstånd eller okunskap om islam, men 
också på ovana att kunna skilja på vad som är politik och vad som är religion eller 
uppgiften för ett religiöst samfund. 

Broderskapsrörelsen bildades för mer än 80 år sedan just av detta skäl – svårigheten 
för arbetarrörelsen och kyrkan att förstå varandra och för kristna att bli fullt ut accep-
terade i partiet. Med åren lyckades vi överbygga den klyftan och Broderskapsrörelsens 
uppgift blev snarare att vara en inspiratör och pådrivare för de sakfrågor som hade 
särskild tyngd och betydelse i den kristna ekumeniska rörelsen och bland de kristna 
väljarna. 

Utvecklingen i april 2013 
visar att denna rörelsens 
klassiska uppgift åter blivit 
central. Även om dessa 
händelser innebär att vi får 
göra ett omtag i de ambit-
ioner vi haft de senaste 
åren, hjälper de förbundet 
att se nödvändigheten av att 
prioritera vår kärnuppgift.  

17 procent av svenskarna 
definierar sig själva som 

troende. Många av dessa är nya svenskar – kristna, muslimer, judar, buddister eller av 
annan tro – som upplever sig sakna en fullvärdig plats i svensk politiskt liv.  

Vi har en uppgift att bidra till att minska detta utanförskap. Sverige, i likhet med stora 
delar av Europa, befinner sig i ett vägval när det gäller att hantera utmaningarna som 
följer av ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle. Den största av dessa ut-
maningar rör integrationen av praktiserande muslimer. Under sin tid som Europa-
rådets kommissionär för mänskliga rättigheter, beskrev Thomas Hammarberg  
islamofobin som det största hotet mot Europas demokrati.  

Genom att bereda progressiva socialdemokratiska muslimer, som har förankring och 
förtroende i sina respektive sammanhang, en plats i vår rörelse och en väg in till ett 
politiskt engagemang, kan vi ge vårt bidrag till att göra svensk socialdemokrati till en 
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modell för ett modernt folkhem – lika aktuellt som när Per-Albin Hansson myntade 
begreppet i en remissdebatt i riksdagen i den tid då Broderskapsrörelsen föddes: 

Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till 
några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den 
ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke 
trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samar-
bete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda 
nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska skrankor, som nu skilja medborgarna i  
privilegierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, plundrare och plundrade. 

 

 Peter Weiderud 

Cecilia Dalman Eek  Lars G Linder 
Eva-Lena Gustavsson  Thomas Strand  
Ulf Bjereld    Abdulkader Habib 
Lilian Lama     Eva Hedesand Lundkvist 
Hibo Salad Ali  Hans Josefsson 

/Agneta Brendt   Abebe Hailu 
Marina Pettersson  Anna Ardin 
Jonas Magnusson    
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Följande är en sammanställning över ett urval av de aktiviteter förbundsstyrelsens  
ledamöter medverkat vid, där de företrätt förbundet.  

 
Peter Weiderud 
Förbundsordförande 
Peter Weiderud är också adjungerad till verkställande utskottet och partistyrelsen för 
Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti. Han är dessutom ledamot i styrelsen för 
Olof Palmes Internationella Centrum.  

Peter Weiderud har representerat förbundet vid Socialdemokraternas förtroenderåd 
och kongresser. Han har också representerat förbundsstyrelsen vid ett flertal distrikt-
sårsmöten och andra utåtriktade arrangemang, samt deltagit som inledare och debattör 
vid ett flertal seminarier. 

 
Cecila Dalman Eek 
Vice förbundsordförande 
Cecilia Dalman Eek är också president för International League of Religious Socialists 
(ILRS). ILRS är associerad medlem i Socialistinternationalen. Hon är ordförande för 
Göteborgsdistriktet av Socialdemokrater för tro och solidaritet. 

Uppdraget som president för ILRS innebär att Cecilia Dalman Eek har deltagit vid 
internationella sammanträden som representant för vår international. Hon har också 
bland annat medverkat vid Södra Älvsborgs distriktsårsmöte om "Tro och politik i vår 
tid" och om namnbyte.  

 

Lars G Linder 
Förbundssekreterare 
Lars G Linder ansvarar för förbundsexpeditionen och förbundets organisatoriska  
utveckling och är också verkställande direktör för Broderskaps Förlag AB liksom 
bland annat ledamot i styrelsen för Tage Erlanders Fond för internationellt samarbete. 
Han ingår i förbundsstyrelsens arbetsgrupp ”Ekonomi, bildning och miljö”.  
Lars G Linder är ordförande för Sörmlandsdistriktet av Socialdemokrater för tro och 
solidaritet.  

Han har också representerat förbundsstyrelsen vid ett flertal distriktsårsmöten och 
andra arrangemang. 



28 

 

Eva-Lena Gustavsson 
Eva-Lena Gustavsson har lett förbundsstyrelsens arbetsgrupp Mänsklig värdighet. 
Hon är ordförande för Värmlandsdistriktet av Socialdemokrater för tro och solidaritet. 
Eva-Lena Gustavsson har under året representerat förbundsstyrelsen vid Örebrodi-
striktets årsmöte, och hon har också bland annat deltagit i seminarier under Gemen-
sam Framtids kyrkomöte, och i Jönköpingsdistriktet. 

Thomas Strand 
Thomas Strand har lett förbundsstyrelsens arbetsgrupp Ekonomi, bildning och miljö. 
Han är också gruppledare för förbundets riksdagsgrupp, och ordförande för Jönkö-
pingsdistriktet av Socialdemokrater för tro och solidaritet och ordförande för lokal-
gruppen i Vaggeryds kommun. 

Ulf Bjereld 
Ulf Bjereld har lett förbundets arbetsgrupp Alla folks frihet – hela världens fred. Han 
är också vice ordförande i Göteborgsdistriktet av Socialdemokrater för tro och solida-
ritet, och har vid ett flertal tillfällen deltagit som inledare och debattör framförallt i ut-
rikespolitiska frågor. Ulf Bjereld har också varit ledarskribent i tidningen Tro& Politik. 

Abdulkader Habib 
Abdulkader Habib ingår i förbundsstyrelsens arbetsgrupp Mänsklig värdighet. Han har 
bland annat varit engagerad i arbetet att bredda förbundets kontakter gentemot männi-
skor med olika religiös tro. 

Lilian Lama 
Lilian Lama ingår i förbundsstyrelsens arbetsgrupp Alla folks frihet – hela världens 
fred och har deltagit i deras arbete. Lilian är ordförande för Stockholms läns distrikt av 
Socialdemokrater för tro och solidaritet. Lilian har haft dialog med koptiska grupper i 
norrort i Stockholm i syfte att försöka starta en gruppverksamhet och det arbetet fort-
går, dessutom pågår ett arbete för att återuppliva en nedlagd grupp i distriktet.  

Hibo Salad Ali 
Hibo Salad Ali ingår i förbundsstyrelsens arbetsgrupp Ekonomi, bildning och miljö. 
Hon är ordförande för Unga S-muslimer, och skriver också ledare, krönikor m.m. i 
tidningen Tro&Politik 
 
Eva Hedesand Lundqvist 
Eva Hedesand Lundqvist ingår i förbundsstyrelsens arbetsgrupp Mänsklig Värdighet. 
Hon är också ordförande för Norrbottensdistriktet samt Luelågruppen av Socialde-
mokrater för Tro och Solidaritet. Hon sänder Lokalradio i Radio Luleå fyra gånger i 
månaden om Socialdemokrater för Tro och Solidaritet och närliggande frågor. Eva har 
startat ett flertal kontakter med olika invandrargrupper i Luleå. 
 
 



29 

 

Hans Josefsson 
Hans Josefsson ingår i förbundsstyrelsens arbetsgrupp Ekonomi, bildning och miljö. 
Är ledamot i Socialdemokrater för tro och solidaritet i Uppsalas styrelse. Han ingår i 
den arbetsgrupp som ska utforma en långsiktig strategi för tidningen Tro & Politik. 

Agneta Brendt 
Agneta Brendt ingår i förbundsstyrelsens arbetsgrupp Alla folks frihet – hela världens 
fred. Hon är därutöver bland annat vice ordförande för Gävleborgsdistriktet av Soci-
aldemokrater för tro och solidaritet. 

Marina Pettersson 
Marina Pettersson ingår i förbundsstyrelsens arbetsgrupp Mänsklig värdighet. 

Abebe Hailu 
Abebe Hailu ingår i förbundsstyrelsens arbetsgrupp Alla folks frihet, hela världens 
fred. 

Anna Ardin 
Anna Ardin ingår i förbundsstyrelsens arbetsgrupp Ekonomi, bildning och miljö. Hon 
har också under året varit ordförande för Hjärta Troende Socialdemokrater, Stock-
holm, och har under året varit ledarskribent och krönikör i tidningen Tro&Politik. 

Jonas Magnusson 
Jonas Magnusson var under 2012 ansvarig för frågor om tidningen Tro & Politik. Han 
ingår i förbundsstyrelsens arbetsgrupp Alla folks frihet – hela världens fred. Jonas 
Magnusson är sedan våren 2013 förbundets studieledare. Jonas Magnusson är också 
ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet i Jönköping. 
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Verksamhets-
område 

Uppdragsformulering Åtgärd 

Organisation Tillhandahålla material för medlemsvärvning i form av 
broschyrer, knappar och annat material att användas av 
grupper och distrikt, (Riktlinjerna) 

Nya broschyrer m.m. har utarbetats 
och tryckts, och finns för beställning 
på förbundsexpeditionen. 

 Kontinuerligt i Tidningen Tro & Politik publicera annon-
ser till stöd för medlemsvärvning (Riktlinjerna) 

Annonser publiceras enligt uppdraget.  

 Via förbundets webbplats och genom ett aktivt arbete i 
sociala medier på internet (Facebook och liknande) syn-
liggöra förbundet för presumtiva medlemmar, (Riktlin-
jerna) 

Kontinuerlig uppdatering av framför-
allt Facebooksidan. Webbplatsen 
kommer att "byggas om" när ny gafisk 
profil beslutats. 

 Fullfölja arbetet med att genomföra samlingar för nya 
medlemmar, (Riktlinjerna) 

Planeras inom förbundsexpeditionen. 
Frågan väcks också genom inrättandet 
av studiekommitté för förbundet. 

 Genomföra nationella kampanjer till stöd för det lokala 
och regionala medlemsvärvningsarbetet. (Riktlinjerna) 

Genomfört i samband med presentat-
ionen av förbundets nya profil. 

 Utveckla organisationen så att vi bättre kan möta alla nya 
medlemsgrupper som kommer till förbundet med anled-
ning av vårt namnbyte, (Riktlinjerna) 

Förbundsstyrelsen har inom ramen för 
arbetet med ny profil kontinuerligt 
vägt in denna fråga. 

 Fortsätta betala nybildningsstöd när nya grupper bildas, 
eller också nystartas efter flerårig avsaknad av verksam-
het, (Riktlinjerna) 

Så sker när grupp bildas. Ny grupp har 
bildats i Norrbotten - Internationella 
gruppen och i Göteborg – Hjärta 
troende socialdemokrater. 

 Initiera och hjälpa distrikten i organiseringen av nya 
grupper, (Riktlinjerna) 

Pågår kontinuerligt genom besök m.m. 

 Initiera bildandet av distriktsorganisationer i de delar av 
landet där vi för närvarande saknar sådana. (Riktlinjerna) 

Kontakter sker löpande med för-
bundskamrater framförallt i Halland. 

 Inrätta följande arbetsgrupper: 1. Alla folks frihet – hela 
världens fred, 2. Mänsklig värdighet, 3. Ekonomi, bild-
ning och miljö (Riktlinjerna) 

Beslutat av förbundsstyrelsen den  
14-15 september 2012 (§ 10 - 11) 

  Erbjuda i första hand distrikten och nätverken och i 
andra hand grupperna möjlighet att nominera ledamöter 
till arbetsgrupperna. (Riktlinjerna) 

Nomineringsanmodan utsänd i FC 6 
2012. Arbetsgrupperna slutligt utsedda 
av VU den 28 september 2012 (§ 11) 
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Tidningen Tro & 
Politik 

Fullfölja projektet om prenumerationsvärvning, med 
målet att tidningens upplaga under valåret 2014 ska vara 
mer än 2 000 exemplar, (Riktlinjerna) 

Extra insatser sedan maj 2012. Ringlis-
tor till distrikten, köp av Telemarketing 
under augusti-september, ringkvällar 
på förbundsexpeditionen. Värvnings-
kampanj med premier under septem-
ber-oktober. Breverbjudande till kyr-
kopolitiker i oktober. Insatserna gav 
dock inte tillräckligt resultat, och under 
2013 utkommer tidningen med fyra 
nummer. 

 Kontinuerligt utarbeta material för gruppernas och di-
striktens tidningsombud som stöd i det lokala och reg-
ionala prenumerationsvärvningsarbetet, (Riktlinjerna) 

Nya ringlistor framtagna i augusti, 
lathund för ringare utarbetad och 
utskickad i FC 6 2012. 

  Ansvara för att tidningens politiska linje hålls aktuell. 
(Riktlinjerna) 

Den politiska linjen uppdaterades vid 
sammanträdet 23-24 november 2012 

Tro & Politik utveckla former för vår verksamhet som tillförsäkrar alla 
– oavsett religiös tro – möjligheter till deltagande, makt 
och plats, så att fler känner sig välkomna, sedda och får 
utlopp för sitt socialdemokratiska engagemang för ett 
rättvist samhälle och en rättvis värld, (Riktlinjerna) 

 Har kontinuerligt hanterats inom 
ramen för förbundsstyrelsens arbete 
med profil och identitet. 

 utveckla former för möten över religiösa och kulturella 
gränser och söka nya sätt att arbeta politiskt tillsammans, 
(Riktlinjerna) 

Stöd till bildandet av nya grupper, och 
kontinuerligt framtagande av mötes-
material. 

 utveckla former för ökad opinionsbildning kring betydel-
sen av det positiva samspelet mellan tro och politik, 
(Riktlinjerna) 

Flera artiklar inom området har publi-
cerats i tidningar och på olika webb-
platser. 

  vara en kraftfull röst för det öppna sanningssökandet. 
(Riktlinjerna) 

Se ovan. 

EU-frågor Driva och utveckla EU-politiken inför valet till EU-
parlamentet, särskilt frågorna om en restriktivare alko-
holpolitik, bättre villkor för den gemensamma arbets-
marknaden, en progressiv sammanhållen migrationspoli-
tik och miljöpolitik. (Riktlinjerna) 

Kansliet deltog delvis i kompetensut-
veckling 6-7 december 2012. 
 P.g.a. snöoväder kunde inte alla som 
planerat delta. 

  Verka för att EU:s utrikespolitik ska präglas av frihet, 
jämlikhet och solidaritet. (Riktlinjerna) 

Frågan planeras, för att drivas under 
2013 och kraftfullt under EU-
parlamentsvalrörelsen. 



32 

 

 

Alla folks frihet - 
hela världens fred 

Att ställa krav på att Sveriges regering och politiska 
partier stödjer en jämställd demokratisk utveckling i 
Egypten. (Motion A1) 

Flera artiklar inom området har publicerats 
i tidningar och på olika webbplatser. 

 Att sända motion A1 (Efterfrågan av kvinnor i politi-
ken i Egypten) till STS-gruppen i Riksdagen. (Motion 
A1) 

Överlämnad till riksdagsgruppen. 

 Förbundsstyrelsen får i uppdrag att uppmärksamma 
frågan om kvinnors möjlighet att få återuppbyggnads-
stöd vid naturkatastrofer, samt rätten att få lagfart på 
den jord de brukar. (Motion A2) 

  

 Att sända motion A2 (Katastrofer och återuppbygg-
nadsstöd) till STS-gruppen i Riksdagen (Motion A2) 

Överlämnad till riksdagsgruppen. 

 Att uppdra åt förbundsstyrelsen att ta upp frågan om 
Eritreas beskattning av exileritreaner med partistyrel-
sen. (Motion A3) 

  

 Överlämna motion A3 (Stoppa trakasserierna mot 
exileritreaner) till STS-gruppen i Riksdagen. (Motion 
A3) 

Överlämnad till riksdagsgruppen. 

 Att frågan tas upp som en opinionsfråga inom Soci-
aldemokrater för tro och solidaritet genom att upp-
mana konsumenterna att efterfråga miljömärkt textil 
och ekologisk bomull att vi uppmanar konsumenter-
na att börja ställa krav på hur våra textiler och kläder 
tillverkas (Motion A4) 

  

 Att sända motion A4 (Miljöproblem och möjligheter) 
till STS-gruppen i Riksdagen (Motion A4) 

Överlämnad till riksdagsgruppen. 

 Att uppmana ledamöter i riksdagen att arbeta för att 
Sverige utan reservationer ansluter sig till tilläggs-
protokollet från 2009 till FN-konventionen om de 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. 
(Motion A5) 

Överlämnad till riksdagsgruppen. 

 Att sända motion A5 (Mat en mänsklig rättighet) till 
STS-gruppen i Riksdagen (Motion A5) 

Överlämnad till riksdagsgruppen. 

 Att vi från svensk sida driver på en förändring av 
jordbruksavtalet och att frågorna tas upp i detta om 
1) stöd för att hjälpa till att utveckla utsatta länders 
marknader, 2) att inte marknaderna i utsatta länder 
undermineras av billiga importvaror, 3) att vi i Sverige 
försöker påverka EU att främja global, inte bara 
europeisk, livsmedelstrygghet. (Motion A6) 

  

 Att skicka motion A6 (De globala handelsreglerna) till 
STS-gruppen i Riksdagen samt EU-parlamentet. 
(Motion A6) 

Överlämnad till riksdagsgruppen. 

 Att uppdra åt förbundsstyrelsen att snarast ta sig an 
BDS-frågan i syfte att utveckla en strategisk plan för 
att successivt vinna ett brett stöd för en aktiv BDS-
politik, att därvid ta vara på erfarenhetera från den 
svenska mobiliseringen för kampen mot apartheid. 
(Motion A7) 

Förbundsstyrelsen har initierat ett arbete 
tillsammans med övriga delar av arbetarrö-
relsen, kring formerna för att uppmärk-
samma och bojkotta varor producerade på 
ockuperat område. 
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 Uppdra åt förbundsstyrelsen att engagera sig tydligare 
än tidigare i arbetet mot skatteflykt, med särskilt 
fokus på fattiga råvaruproducerande länders möjlig-
het att skydda sina skatteintäkter (Motion A8) 

  

 Överlämna motion A8 (Förstärkt arbete mot inter-
nationell skatteflykt) till STS-gruppen i Riksdagen 
samt EU-parlamentet (Motion A 8) 

Överlämnad till riksdagsgruppen. 

 Att socialdemokrater för tro och solidaritet söker 
medlemskap i den planerade demokratiakademin, och 
förenas i ett solidaritetsarbete med Civitas från Gaza 
och Maat från Egypten (Motion A9). 

Projektet har sammanförts med tidigare 
"Civitas Institute"-projektet. 

 Att verka för att svenska myndigheters agerande 
rörande vapenexport präglas av öppenhet och trans-
parens, att protokollen från Exportkontrollrådet 
offentliggörs. (Motion A10) 

Förbundsstyrelsen har medverkat till 
skärpta skrivningar i förslagen till parti-
kongressen inom området. 

 Överlämna motion A10 (Öppenhet och transparens 
avseende svensk vapenexport) till STS-gruppen i 
Riksdagen. (Motion A10) 

Överlämnad till riksdagsgruppen. 

 Att Socialdemokrater för tro och solidaritet inbjuder i 
första hand s-kvinnor, SSU och S-studenter till ett 
gemensamt initiativ genom bildande av ett råd för 
fred och solidaritet med syfte att levandegöra samtalet 
om det globala ansvaret och verka för konkret solida-
ritetsarbete och en ökad kontakt mellan lokalt aktiva i 
Sverige och internationella organisationer. (Motion 
A11) 

Samverkan med framförallt SSU och S-
studenter, men också S-kvinnor har för-
stärkts under året. Bland annat genomför-
des i december 2012 en studieresa till 
Egypten. I början av 2013 har också en 
kurs, ”Fredsambassadör” genomförts i 
samverkan mellan sidoorganisationerna. 

 Utarbeta förslag till ett politiskt program för MENA-
regionen som presenteras förbundsårsmötet 2013 för 
ställningstagande. (Riktlinjerna) 

Förslag till program i remissversion  
presenteras förbundsstyrelsen  
23-24 november 2012. 

 Utveckla förbundets verksamhet till stöd för rättvis 
handel. (Riktlinjerna) 

Arbetsgruppen deltar i föreningen för 
Rättvisemärkts möten. I förbundscirkulär 
har också grupper och distrikts uppmanats 
att medverka i olika aktiviteter och kam-
panjer. 

  Fortsätt och vidareutveckla projektarbetet i  
Palestina/Gaza tillsammans med Civitas för att  
stödja demokratiseringsarbetet i den arabiska våren. 
(Riktlinjerna) 

Projektarbetet utvecklas ständigt och  
pågår. 
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Ekonomi, bildning 
och miljö 

Att Socialdemokrater för tro och solidaritet ska verka 
för att representanter från det omgivande samhälls- 
och näringslivet engageras i lokala skolsamråd (Mot-
ion C2) 

  

 Att överlämna motion om "Etiska samtal i skolan, 
Tankar för dagen" till förbundsstyrelsen inför det 
fortsatta arbetet med skolpolitik som det formuleras i 
förbundets riktlinjer för politik och verksamhet och 
att avslå motionen (Motion C3) 

Överlämnad till riksdagsgruppen. 

 1. Att STS styrelse aktivt verkar för att Socialdemo-
kraterna vid partikongressen 2013 antar ett skarpt 
program för social ekonomi och civilsamhällesfrågor, 
2. Att STS styrelse söker att aktivt engagera sig i 
framtagandet av ett sådant program, 3.  Att STS i 
detta arbete lägger vikt vid att vårt förbunds grund-
läggande värderingar om allas lika värde samt rätt och 
möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen får stort 
utrymme i processen samt att ta till vara det civila 
samhällets organisationers kompetens och styrkor i 
form av upphandlingar eller andra överenskommel-
ser.(Motion C4) 

 Frågan behandlades under partikongres-
sen 2013, och bland annat genom för-
bundets stöd och insatser blev partikon-
gressens beslut i frågan om välfärden ett 
tydligt ställningstagande för det civila 
samhällets viktiga roll som en allt större 
aktör inom området. 

 1.      Förbundsmötet beslutar att arbeta för att Sve-
rige ska motverka allt bruk av kärnkraft.    2.      För-
bundsmötet beslutar att arbeta för att Sverige även 
ska motverka uranbrytning.    3.      Förbundsmötet 
beslutar att arbeta för att Sverige inte investerar i 
kärnkraft eller uranbrytning. (Motion C5) 

Arbete pågår i arbetsgruppen. 

 Att uppdra till förbundsstyrelsen att som en del i 
miljöprogrammet behandla frågan om motionens 
krav. (Motion C5) 

Se ovan. 

 Att välkomna partiets pågående skatteöversyn för att 
uppnå ett jämlikare samhälle (Motion C6) 

Frågan har behandlats av förbundets  
representant i partistyrelsen. 

 Att lagstiftningen kring att arbetsförmedling ses över 
med syfte att begränsa eller förbjuda anställningar i 
andra hand samt att lagstiftningen kring arbetsför-
medling ses över. (Motion C7) 

 

 Uppdra åt förbundsstyrelsen att på lämpligt sätt driva 
frågan om nämndemännens arvode (Motion C8) 

 Frågan behandlades bland annat under 
partikongressen 2013. 

 att utarbeta ett miljöpolitiskt program för förbundet 
som föreläggs förbundsårsmötet 2014 för beslut 
(Riktlinjerna) 

Arbete pågår i arbetsgruppen.  

 driva förbundets linje i utbildningspolitiska frågor. 
(Riktlinjerna) 

Flera artiklar inom området har publicerats 
i tidningar och på olika webbplatser. 

 Ställa krav på en fortsatt utveckling av näringspoliti-
ken som ger utrymme för nya företag och nya eko-
nomiska sektorer. (Riktlinjerna) 

 Förbundsstyrelsen har deltagit aktivt i 
debatten kring välfärdsproduktionen, och 
då framfört behovet av den tredje sektorn 
som en betydelsefull aktör i ekonomin. 
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Mänsklig värdighet Uppmana partistyrelsen att kraftigt driva kravet att 
FNs barnkonvention ska göras till lag i Sverige (Mot-
ion B1:1) 

Riksdagsgruppen har med framgång drivit 
frågan. 

 Uppmana partistyrelsen att ta initiativ till en översyn 
av utlänningslagen (2005:716) när det gäller bestäm-
melsen om synnerligen ömmande omständigheter (5 
kap. 6§) (Motion B1:2) 

Frågan har väckts i samtal med partiets 
talesperson samt i olika offentliga semi-
narier. 

 Uppmana partistyrelsen att verka för att Migrations-
verket, migrationsdomstolarna och Migrationsöver-
domstolen åläggs ansvar att följa upp vad som händer 
de personer som blir utvisade från Sverige på grund 
av att de nekats uppehållstillstånd. (Motion B1:3) 

  

 Att skicka motion B1 och B2 jämte utlåtande till STS-
gruppen i Riksdagen (Motion B1 och B2) 

Överlämnad till riksdagsgruppen. 

 Att skicka motion B3 (Flyktingar med diabetes) till 
STS-gruppen i riksdagen (Motion B3) 

Överlämnad till riksdagsgruppen. 

 Att, på sätt som befinnes lämpliga, verka för att Ut-
länningslagen öppnar för möjligheten att grov syste-
matisk och strukturell förföljelse och diskriminering 
av romer ska kunna utgöra asylskäl i Sverige (Motion 
B4) 

  

 Att skicka motion B4 till STS-grupperna i Riksdagen 
samt EU-parlamentet (Motion B4) 

Överlämnad till riksdagsgruppen. 

 Att arbetsgruppen Mänsklig värdighet tar in familje-
politiska frågor i sitt arbete (Motion B9) 

 Arbetsgruppen har tagit upp de familje-
politiska frågorna på sin dagordning vid de 
möten som genomförts. 

 1.      Att det byggs fler hyreslägenheter. (Bostadsbris-
ten är det största hindret i arbetet mot hemlöshet), 
Att det ska bli möjligt för hemlösa att få bostad (eko-
nomiskt, socialt, praktiskt). Bostad först är ett projekt 
som behöver förstärkas och utvecklas, Att hemlösa 
ska få utökat socialt, medmänskligt och medicinskt 
stöd, Att missbruksvården, psykvården och den me-
dicinska vården förbättras, Att hemlösheten ska bli en 
nationell fråga. Det behövs en lagstiftning som gör 
det olagligt för kommuner och landsting att inte 
ordna lägenheter till hemlösa. (En genomgång av 
nationella och internationella lagar visar att det inte 
finns tillräckligt skydd mot hemlöshet), tillkomsten av 
en nationell hemlöshetsombudsman som aktivt driver 
och följer upp en ny lagstiftning samt Att det ska 
avsättas tillräckliga resurser för att avskaffa hemlös-
heten. (Prioriteringar i budgetar i kommun, landsting 
och stat) (Motion B10) 

  

 Förbundsstyrelsen ska aktivt motverka de problem 
som motionären pekar på/i frågan om att inneha 
vapen/. (Motion B12) 

  

 driva och vidareutveckla kravet på nolltolerans mot 
hemlöshet (Riktlinjerna) 

  

 Delta i Socialdemokraternas arbete för att utrota 
barnfattigdomen i Sverige och i övrigt bevaka famil-
jepolitiska frågor. (Riktlinjerna) 

 Arbetsgruppen har kontinuerligt i olika 
sammanhang lyft och betonat frågan om 
insatser mot barnfattigdomen i Sverige. 
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 Bilda opinion för en restriktiv alkoholpolitik Förbundsstyrelsen driver i olika samman-
hang vår restriktiva alkoholpolitiska linje. 
Bland annat genomförs ett återkommande 
alkoholfritt mingel under Almedalsveckan, 
där frågan diskuteras. 

 Till förbundsårsmötet 2015 presentera förslag till ett 
program för Mänskliga rättigheter samt driva och 
vidareutveckla förbundets linje i frågan om mänskliga 
rättigheter och människovärdet. (Riktlinjerna) 

Arbete pågår i arbetsgruppen.   

 Verka för att implementera vårt Asylpolitiska pro-
gram. (Riktlinjerna) 

Programmets punkter har vid ett flertal 
tillfällen förts fram i debatten, såväl i 
media som i samband med seminarier och 
andra aktiviteter. 
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Revisionsberättelse för 2012 års förvaltning  
 

Undertecknade, som vid Socialdemokrater för tro och solidaritets förbundsårsmöte i 
Stockholm 2012, utsetts att granska förbundets räkenskaper och förvaltning för år 
2012 får efter fullgjort uppdrag avgiva följande revisionsberättelse: 

Resultat- och balansräkningen har befunnits överensstämma med förbundets räken-
skaper. Handlingar och värdepapper är i betryggande förvar.  

Då den av oss företagna revisionen icke givit anledning till anmärkning föreslår vi att 
förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under tiden 2012-01-01 – 
2012-12-31. 

 

 Stockholm i mars 2013 

 

Åke Reisnert   Lilja Johansson Lindfors 


