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Förbundsårsmötet
Den 11-12 juni höll Socialdemokrater för tro och solidaritet förbundsårsmöte i Stockholm. Drygt
100 personer deltog, varav 51 ombud. Särskilda hälsningar framfördes av Cyperns och Palestinas
ambassadörer och flera närstående organisationer som SSU, Migrationspolitiska S-föreningen och
S-kvinnor. Från partistyrelsen lämnade biträdande partisekreterare Katarina Berggren en hälsning.
I samband med årsmötet valdes Mariam Osman Sherifay till vice ordförande efter Cecilia Dalman
Eek som avsagt sig omval. Ulf Bjereld är sedan 2015 ordförande. Samtliga styrelseledamöters
mandat sträcker sig nu till 2018 i och med årsmötets beslut om att återgå till den tidigare modellen
med kongress vartannat år.
Årsmötet antog två uttalanden:
1. Öppna muren - gör en human flyktingpolitik självklar igen.
2. Israel och Palestina polariseras - demokratier i väst har ansvar.
Förbundsårsmötet antog riktlinjer för politik och verksamhet 2016-2018. Som tidigare fokuserar
riktlinjerna 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. Därtill kommer ett politiskt engagemang i frågor som
rör internationell solidaritet och hållbar utveckling.
Förbundsårsmötet beslutade också att från 2017 göra en justering av distriktsindelningen. Ett
gemensamt STS-distrikt bildas av de två nybildade partidistrikten i västra delen av Västra Götaland
(i princip gamla Bohuslän och Norra Älvsborg), ett gemensamt STS-distrikt bildas av partidistrikten
i Skaraborg och Södra Älvsborg och ett gemensamt STS-distrikt bildas av partidistrikten i Blekinge
och Skåne.
15 motioner behandlades, varav flera sändes vidare till Socialdemokrater för tro och solidaritets
grupp i riksdagen för fortsatt bearbetning. Vid kongressen 2018 kommer förbundsstyrelsen att
redovisa hur den följt upp motionsbesluten.

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen har under året haft sex sammanträden, varav tre haft starkt fokus på det
kommande årsmötet. Verkställande utskottet har sammanträtt fem gånger.
Styrelsen har sedan förbundsårsmötet haft följande sammansättning:
Ledamöter: Ulf Bjereld (ordförande), Mariam Osman Sherifay (vice ordförande), Yusuf Abdow,
Anna Ardin, Joe Frans, Eva-Lena Gustavsson, Eva Hedesand Lundqvist, Carin Larsson, Jonas
Magnusson, Aurora Pirraku Eriksson och Thomas Strand.
Ersättare i inträdesordning: Abebe Hailu, Carina Svedenberg Widqvist, Adrian Kaba, Klas
Corbelius och Rafael Waters.
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Verkställande utskottet har sedan förbundsårsmötet bestått av Ulf Bjereld, Eva-Lena Gustavsson,
Mariam Osman Sherifay och Thomas Strand.
Förbundssekreterare Hans Josefsson har varit adjungerad vid samtliga sammanträden med
förbundsstyrelsen och verkställande utskottet. Även övrig personal på förbundskansliet deltar på
sammanträdena.
Under 2016 har förbundsstyrelsen i samband med sina sammanträden antagit följande uttalanden:
–
–
–
–

Februari: Se människor och lösningar, inte siffror och problem.
April: Den svenska modellen ska gälla alla.
September: Konsekvent feminism: Utmana kvinnoförtrycket – inte en religion.
November: Politik för tryggare barn.

Även i övrigt har förbundet gjort uttalanden och publicerat debattartiklar, främst genom
ordföranden men också genom andra företrädare. Uttalanden och utspel fokuserar i hög
utsträckning på förbundets kärnfrågor, och under året har det varit naturligt att stå upp för en
human migrationspolitik och kritisera de hårdare regler som regeringen med stöd av oppositionen
infört.
Det är många i och utanför partiet uttrycker sin uppskattning över förbundets ställningstaganden i
migrationsfrågorna. De är en bidragande orsak till att människor inträder som medlemmar.
Förbundsstyrelsen har under året arbetat vidare med sin nya modell, där ledamöterna är ansvariga
för olika politikområden. Därigenom skapas möjligheter till en mer aktiv styrelse också mellan
sammanträdena.

Riksdagen
Socialdemokrater för tro och solidaritet i riksdagen har under 2016 omfattat ett 20-tal medlemmar.
Innan valet i september 2014 bestod gruppen av 25 medlemmar. Trots den numerära minskningen
så är STS-gruppen i riksdagen större än både Liberalerna och Kristdemokraterna.
I maj månad varje år inbjuds f.d. riksdagsledamöter till den s.k. Veterandagen. STS-gruppen i
riksdagen har försökt att anordna träffar för de f.d. riksdagsledamöter som också var aktiva i den
s.k. ”Broderskapsgruppen i riksdagen”. Inte heller under 2016 kunde vi genomföra en egen liten
veteranträff med f.d. STS:are på grund av krockar med andra arrangemang.
I april 2016 anordnade STS-gruppen ett frukostmöte på temat: Sverige har erkänt Palestina – hur
går vi vidare? Då medverkade utrikesminister Margot Wallström. Frukostmötet samlade flera
intresserade s-ledamöter.
Därutöver har gruppen inbjudit s-ledamöter till att delta i motionsskrivande i samband med den
allmänna motionstiden, hösten 2016. Majoriteten av de motioner som lämnas in följer upp
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motioner från STS förbundsårsmöte. Nedan följer en sammanställning på de motioner som
lämnades in hösten 2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spelreklam och spelmissbruk.
Insatser mot näthat.
Äldrefattigdom är inte värdigt ett välfärdssamhälle.
Förbud mot införsel av kärnvapen.
Sjukvård på lika villkor i hela landet.
Alkoholreklam på sociala medier.

Under oppositionstiden lämnade STS-gruppen in ett större antal motioner. När vi nu företräder
regeringen medför det att vi något begränsar motionsskrivandet. Orsaken är framför allt att vi nu
på ett helt annat sätt kan påverka politiken genom direktkontakt med regeringens ministrar.
Även ledamöter som inte är medlemmar i STS har skrivit under motionerna. Det visar på den
betydelse vi har som grupp i riksdagen.

Internationell verksamhet
Förbundet har sedan länge ett starkt engagemang för internationell solidaritet, inte minst i
Mellanöstern. De pengar som samlas in till vår internationella fond används stor utsträckning som
egeninsats i projekt som i övrigt finansieras av biståndsmedel via Olof Palmes Internationella
Center. Därmed mångdubblas varje gåva till fonden.
Fonden syfte är att samla in medel för att finansiera STS internationella solidaritetsarbete som t.ex.
egeninsatser i projektverksamhet, studieresor och annat arbete med internationella frågor. Det
innebär att fonden inte är begränsad till separata biståndsprojekt utan också avser att möjliggöra
politiskt utvecklingsarbete.
Under året har förbundssekreterare Hans Josefsson valts in som ledamot i styrelsen för Olof
Palmes Internationella Center, ett led i att stärka samarbetet mellan förbundet och Palmecentret.

Palestina
Arbetet i Gaza för ett stärkt civilsamhälle har fortsatt bedrivits av förbundets samarbetspartner
Civitas Institute, i huvudsak finansierat av Sidamedel via Palmecentret. Civitas arrangerar kurser i
kapacitetsbyggnad (t.ex. att söka, använda och redovisa projektmedel), mänskliga rättigheter,
jämställdhet, IT, engelska samt hur man gör budgetanalyser och ställer krav på staten vad gäller
olika delar av samhällsbyggnad. De arbetar också med att stötta de många interna flyktingar som i
samband med kriget 2014 förlorade sina hem. En väsentlig del av verksamheten handlar om att ge
stöd till unga människor.
Under 2016 har Civitas också tränat människor inför de palestinska kommunalvalen som
planerades till hösten, men som kom att skjutas upp.
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Förbundssekreterare Hans Josefsson besökte Gaza i augusti, bl.a. för att på Palmecentrets uppdrag
genomföra en granskning av Civitas ekonomiska rutiner. Granskningen utföll väl och bekräftar
Civitas som en stabil och pålitlig samarbetspartner. Andra samtal och möten under besöket
bekräftade att det finns en stark frustration och misstro hos civilbefolkningen över den israeliska
ockupationen som är ett avgörande hinder för samhällsutvecklingen. Frustrationen riktar sig både
mot omvärlden och det egna ledarskapet. Förväntningarna på Sverige är dock höga, inte minst efter
erkännandet av staten Palestina 2014.
Även i år kunde en studieresa till Israel och Palestina (Västbanken) för STS-medlemmar och andra
intresserade genomföras. Vid resan deltog 12 personer, varav två från förbundsstyrelsen.

Cypern
Projektet ”The Religious Track in the Cyprus Peace Process” (förkortat RT) är ett svenskt initiativ
med syfte att få de religiösa ledarna på ön att ta ett ansvar i fredsprocessen. Projektet, som inleddes
2009, har fokuserat på de två huvudområden som rör religionernas samspel med konflikten:
1. Få de religiösa ledarna – främst den muslimske stormuftin och den kristne grekisk-ortodoxe
ärkebiskopen - att utveckla konstruktiva bidrag till de komplexa frågorna om försoning
mellan konfliktens huvudgrupper.
2. Förbättra situationen för den begränsade religionsfriheten – rätt att fira gudstjänst,
rörelsefrihet, kulturarv och plats för dessa frågor i fredsprocessen.
Under året har projektet fortsatt att arrangera möten för att höja förtroendet mellan kristna och
muslimer på ön. Mötena mellan de religiösa ledarna på Cypern är unika och ger starka signaler till
samhället i övrigt att försoning är möjlig också efter många års konflikt. Arbetet, som finansieras
av Utrikesdepartementet och Svenska kyrkan, har fått erkännande från FN och även omnämnts i
den svenska utrikesdeklarationen. Erfarenheterna från projektet gör det möjligt att arbeta med
liknande modeller i andra sammanhang, t.ex. i Mellanöstern.
Från 2017 tar Svenska kyrkan över ansvaret för projektet. Överlämningen har diskuterats under ett
par års tid och har sin bakgrund i att Svenska kyrkans erfarenhet och resurser är väl anpassade för
att föra in verksamheten i en ny fas. Förbundet kommer dock att fortsätta bidra till projektet med
innehållsmässig kompetens.

International League of Religous Socialists (ILRS)
Vid ILRS kongress 2015 omvaldes förbundsstyrelseledamoten Cecilia Dalman Eek som president.
Det inplanerade sammanträdet med exekutivkommittén 2016 fick ställas in av säkerhetsskäl efter
vårens terrordåd i Bryssel.

Bokutgivning, studier och andra samtal
I samband med 30-årsminnet av Olof Palmes död gav förbundet ut antologin Framtidsarvet – svensk
utrikespolitik trettio år efter Olof Palmes död. Boken består av reflektioner från en rad skribenter om hur
svensk utrikespolitik åter kan bli en radikal röst som står upp för frihet, jämlikhet och solidaritet.
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Den gavs ut av Socialdemokrater för tro och solidaritet i samarbete med Tankesmedjan Tiden och
bokförlaget Korpen och tar avstamp i den aktiva utrikespolitik som kom att förknippas med Olof
Palme och i den nya djärva utrikespolitik som kan skönjas efter regeringsskiftet 2014.
Antologin Tankar i Tensta (2014) och studieboken Antirasism i politiken (2015) är andra böcker som
getts ut av förbundet på senare år. Den förra i samarbete med STS-distriktet i Stockholm.
För studieboken finns alltjämt ett stort intresse och flera studiecirklar har genomförts på olika håll
i landet, också i fler delar av partiet. Det finns ett intresse för STS syn på frågor som rör mångfald
och antirasism samt i flyktingfrågan inte minst mot bakgrund av våra tydliga migrationspolitiska
ställningstaganden.
Antirasism i politiken är inspirerad av de samtal som förbundet förde 2013-2015 med ABF, den lokala
partiorganisationen samt 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.
Samtalen i Malmö kom att fokusera på vikten av respekt för judisk och muslimsk identitet. När
förbundet 2016 har arbetat vidare med frågan är det med ett vidgat perspektiv. Det handlar om
innebörden av religionsfrihet i vår tid, om att behandla alla religiösa traditioner lika, eller med andra
ord om vikten av att förstå vad de mänskliga rättigheterna innebär i Sverige. Arbetet genomförs i
samtal med jurister, riksdagsledamöter och religiösa organisationer som Sveriges Kristna Råd,
Judiska Centralrådet, Sveriges Muslimska Råd, Sveriges Interreligiösa råd m.fl.
Den 1–2 oktober deltog STS med fyra representanter i en studiehelg på Bommersvik, som
arrangerades av ABF, partiet och alla sidoorganisationer. De fyra STS-deltagarna hade också
enskilda överläggningar under ledning av förbundets internationelle sekreterare Ulf Carmesund.

Stöd för lokal verksamhetsutveckling
Våren 2016 bytte Studiekommittén namn till Framtidskommittén och fick ett delvis förnyat
uppdrag. Det handlar om att rekrytera nyckelpersoner som kommit i kontakt med förbundet och
bidra till att utveckla deras engagemang i politisk riktning, att formulera aktuella politiska problem
och förslag på hur förbundets grupper och distrikt kan jobba med lösningar på dessa – och med
hjälp av detta politiska arbete initiera verksamhet i grupper och distrikt.
Ett led i detta är projektet Lokala politiska samtal, en hjälp till lokalgrupperna att utveckla metoder
för politiskt arbete som förberetts under 2016 och lanseras 2017. Lokala politiska samtal är ett
långsiktigt projekt för samhällsförbättring. Genom att visa i praktisk handling att vi är politiskt
relevanta och tar människors frågor på allvar kan vi både förändra samhället, vinna val och rekrytera
fler medlemmar.
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Almedalsveckan
Under Almedalsveckan i månadsskiftet juni/juli arrangerade Socialdemokrater för tro och
solidaritet ett mingel och fyra seminarier med följande rubriker:
1.
2.
3.
4.

Troende och feminist – en rävsax?
Framtidens utrikespolitik – arvet efter Olof Palme.
Framtidens socialdemokratiska migrationspolitik.
Framtidens mellanösternpolitik.

Seminariet om migrationspolitik genomfördes i samarbete med Migrationspolitiska s-föreningen.
Almedalsveckan är ett viktigt forum för politisk reflektion och kontaktskapande. Förbundets
aktiviteter, såväl egna arrangemang som aktivt deltagande i andras, bidrar till att öka synligheten i
folkrörelsesverige och påverkan på den politiska debatten.

Kommunikation och media
Under året har nya broschyrer för medlemsvärvning producerats med starkt fokus på förbundets
grundläggande värderingar och engagemang i aktuella politiska som migrations-, säkerhets- och
miljöpolitik. Broschyrerna användes i hög utsträckning i samband med höstens värvarkampanj.
På Facebook finns sidan Socialdemokrater för tro och solidaritet som ”gillas” av ca 2 500 personer och en
grupp med knappt 300 medlemmar. På Facebooksidan publiceras nästan dagligen kommentarer
och uttalanden om aktuell politik. Förbundet finns också på Twitter (@trosolidaritet) med drygt
2 000 följare och på Instagram (S för Tro och Solidaritet) med knappt 200 följare.
30 blogginlägg har publicerats på blogg.trosolidaritet.se. Bloggen används för fördjupande
kommentarer kring det aktuella politiska läget och samhällsdebatten. Därutöver använder
förbundsordförande Ulf Bjereld sin egen väletablerade blogg (ulfbjereld.blogspot.com) för
kommentarer i såväl förbundets frågor som andra. Förbundsordföranden skriver också krönikor
regelbundet i Aktuellt i Politiken.
På webbplatsen trosolidaritet.se finns grundläggande information om förbundet och en viss
nyhetsuppdatering. Webbplatsen är i stort behov av utveckling och det kommer att göras under
2017.
104 pressrapporter har inkommit med artiklar som innehåller sökord kopplat till förbundet och dess
företrädare. Det kan gälla såväl debattinlägg som intervjuer och andra uttalanden.
19 elektroniska nyhetsbrev har sänts till medlemmar och andra intresserade med information om
verksamhet och politiska ställningstaganden.
Sex förbundscirkulär har sänts via e-post till förbundets företrädare runt om i landet – distriktens
styrelser, gruppernas ordförande, förbundets medlemmar i riksdagen etc. Förutom information om
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sådant som är viktigt för en företrädare att känna till är tanken att de debatt- och blogginlägg som
uppmärksammas kan användas i lokal debatt.

Medlems- och organisationsutveckling
Vid årsskiftet 2016/17 var antalet medlemmar 2 587. Det är en ökning med 180 medlemmar (7 %)
jämfört med samma tid förra året då medlemstalet var 2 407. Av tabellen nedan framgår
utvecklingen per distrikt.
Medlemsökningen är ett brott mot en lång trend av vikande medlemstal. Det återstår att se om
uppgången är tillfällig eller varaktig, men årets ökning kan gott ses som ett styrkebesked för
förbundet och ett kvitto på att våra ställningstaganden kommer ut och berör människor.

Medlemsantal distriktsvis

Blekinge
Bohuslän
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Göteborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skaraborg
Skåne
Stockholms län
Stockholms stad
Södermanland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Älvsborgs norra
Älvsborgs södra
Örebro
Östergötland
Hela landet

2016

2015

54
101
54
7
96
112
14
7
201
32
14
106
57
167
223
282
135
154
72
94
51
194
50
83
119
108

50
97
42
6
95
109
9
2
200
24
16
100
55
130
209
244
113
141
68
93
55
193
45
85
117
109

2587

2407

2014
47
106
43
6
100
106
9
2
213
22
16
103
52
130
242
245
128
147
73
113
55
196
48
86
118
107
2513

2013
46
108
40
3
109
98
7
3
221
20
13
118
53
125
247
260
133
144
71
108
59
172
61
92
121
102
2534
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2012
50
101
43
3
111
101
6
3
227
21
10
136
57
129
261
245
144
151
72
120
67
165
78
101
129
104
2635

2011
53
111
49
3
111
117
2
2
235
21
10
141
49
134
287
263
123
168
77
125
70
187
92
109
141
108
2795

2010
53
116
61
6
97
116
3
3
246
17
9
143
52
130
296
226
97
171
77
127
67
214
95
111
134
110
2773

2009
47
109
43
4
87
103
3
0
230
13
8
120
41
109
254
203
86
144
62
120
65
182
91
97
87
99
2404

2008
48
128
49
2
116
105
2
0
251
15
7
129
57
120
337
242
77
177
71
134
70
179
113
106
124
120
2771

2007
49
102
47
3
118
102
2
25
223
74
0
131
54
121
209
224
69
168
99
122
68
167
117
119
133
119
2665

Värvarkampanj
En bidragande orsak till medlemsökningen är den värvarkampanj som genomfördes i novemberdecember. Förbundets nya värvarbroschyrer sändes till alla grupp/distriktsordföranden och andra
nyckelpersoner. Uppmaning till värvning gjordes i nyhetsbrev och förbundscirkulär, och på
Facebook genomfördes en särskild annonsering som också medförde ett ökat antal ”gillare” på
sidan (annonsen medförde också många väldigt hatiska kommentarer, dock mer riktade till partiet
i stort än till oss).
Förbundskansliet ringde också till några av de 145 STS-företrädare som fick det nya materialet för
att stämma av vad de tyckte om det och om deras lokalgrupp hade planerat verksamhet för att
värva nya medlemmar.? Dessa samtal medförde i vissa fall ytterligare fördjupad kontakt mellan
lokalgruppen och kansliet, och kansliet kunde även förmedla kontakt mellan lokalgrupper med
liknande intressen.
Syftet med kampanjen var både kortsiktigt och långsiktigt. På kort sikt handlade det om att värva
tillräckligt många medlemmar för att ligga över 2 500 vid årsskiftet och därmed undvika samma
ekonomiska bortfall 2018 som blir fallet 2017 (den huvudsakliga intäkten, partibidraget, styrs av
medlemstalet vid årsskiftet ett år tidigare och just antalet 2 500 har ett tröskelvärde om 250 000
kronor). På lång sikt handlar det om att motivera för lokala aktiviteter som synliggör STS som en
politiskt relevant organisation som det är meningsfullt att ansluta sig till. Mer om detta under
rubriken ”Lokala politiska samtal” ovan.
Det gäller också att ta vara på de nya medlemmarna för att de ska finna det meningsfullt att stanna
kvar. Förbundskansliet informerar ordföranden i gruppen och/eller distriktet när en ny medlem
registrerats. Kansliet skickar också ett välkomstmail till den nye medlemmen från
förbundssekreteraren och förbundsordföranden, med info om i vilken lokalgrupp han eller hon är
registrerad.
Det är viktigt att de lokala företrädarna följer upp kontakten, för att den nye medlemmen ska känna
sig välkommen och få utlopp för sitt engagemang, oavsett om det handlar om allmänt
stödmedlemskap eller en vilja till aktivt arbete.

Nya grupper och distrikt
Under 2016 bildades två nya lokalgrupper – i Falun och Kristianstad. Diskussioner har pågått på
ytterligare några platser om att nystarta eller omstarta grupper.
Som nämnts ovan beslutade förbundsårsmötet om att från 2017 göra en justering av
distriktsindelningen. Ett gemensamt STS-distrikt bildas av de två nybildade partidistrikten i västra
delen av Västra Götaland (i princip gamla Bohuslän och Norra Älvsborg), ett gemensamt STSdistrikt bildas av partidistrikten i Skaraborg och Södra Älvsborg och ett gemensamt STS-distrikt
bildas av partidistrikten i Blekinge och Skåne. Förbundsstyrelsen har utsett interimsstyrelser och
kontaktpersoner i respektive distrikt, som under hösten förberett förändringarna. Våren 2017
genomförs avslutande årsmöten i de gamla distrikten och nya styrelser väljs.
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Organisationsöversyn
Mot slutet av året beslutade förbundsstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att se över
Socialdemokrater för tro och solidaritets organisation på alla nivåer. Översynen ska omfatta
respektive organisationsnivås roll och uppdrag, den geografiska distriktsindelningen, former för
medlemskap, medlemsavgiftsnivåer, eventuella förslag till stadgeändringar samt annat som
arbetsgruppen finner lämpligt att belysa. Arbetsgruppens slutrapport ska lämnas till
förbundsstyrelsen i december 2017 för att i fortsatt process kunna landa som proposition till
kongressen 2018.
Bakgrunden till beslutet är att Socialdemokrater för tro och solidaritet under många år har levt med
sina nuvarande organisations- och medlemskapsformer. De är i viss mån styrda av partiets
organisation men förbundsstyrelsen menar att det finns skäl att söka efter former som bättre än
idag främjar verksamhet, politisk utveckling och personligt engagemang. Även om förbundets
stadgar genomgick en större översyn så sent som 2011 är det uppenbart att de på flera punkter
behöver förenklas så att organisationen blir ett stöd och inte ett självändamål.

Nytt medlemsregister
Socialdemokrater för tro och solidaritets medlemsregister är integrerat med partistyrelsens. Under
året har partistyrelsen bytt ut det gamla systemet mot ett nytt, vilket var både efterlängtat och
nödvändigt. I implementeringsarbetet har flera tidigare brister i registervården uppdagats – bl.a.
hade flera av våra lokalgrupper anmält för låg medlemsavgift. Detta har nu justerats och kommer
fortsättningsvis att bevakas från förbundsnivå eftersom de lokala uppdateringarna varit bristfälliga.
Med en upparbetad rutin för dialog mellan förbund, distrikt och grupper skapas bättre
förutsättningar för att beloppen ska bli rätt framöver.
Från december 2016 var planen att fördelningen av intäkter från medlemsavgifter skulle förenklas,
dvs. förbundsavgiften skulle utbetalas direkt från partistyrelsen till förbundet istället för att som
tidigare gå omvägen via arbetarekommuner, grupper och distrikt. På grund av buggar i systemet
fungerade det endast delvis men från 2017 ska de nya rutinerna vara fullt implementerade.
Det nya medlemsregistret dras fortfarande med en hel del barnsjukdomar. På sikt finns det en stor
potential i det nya medlemsregistret även om barnsjukdomarna tyvärr dominerat 2016 års arbete.

Ekonomi
Det ekonomiska utfallet av verksamheten framgår av separat årsredovisning. Resultatet före
bokslutsdispositioner blev 353 tkr (föregående år -142 tkr). Det är 333 tkr bättre än den budget
som förbundsstyrelsen fastställde för 2016.
De huvudsakliga skälen till budgetavvikelsen är obudgeterade intäkter (främst lotter), markant lägre
administrationskostnader, ett par kostnadsdrivande möten som inte genomfördes, en studieresa
som finansierades externt samt att oförutsedda kostnader uppgick till ett minimum.
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Merparten av kostnaderna avser personalkostnader och transfereringar av bidrag till internationella
projekt.
Den huvudsakliga intäkten utgörs av partianslaget som varit oförändrat 3 500 tkr under många år.
Efter partistyrelsens beslut om en ny modell där nivån på anslaget styrs av medlemstalet vid
årsskiftet ett år tidigare, blev intäkten 3 510 tkr (den minskar 2017 till 3 175 tkr och ökar igen 2018
till 3 569).
Internationella fondens intäkter består av gåvor som uppgick till 110 tkr och kostnaderna fördelade
sig som följer: Egeninsats Civitasprojektet 55 tkr, personalinsatser 40 tkr, övrigt internationellt
arbete 4 tkr och administration 5 tkr. Överskottet 6 tkr överförs till eget kapital och fondens
tillgångar vid årets slut uppgår därmed till 46 tkr. Fonden har nu stabiliserats efter tidigare års stora
underskott då förbundet fick gå in med andra medel för att finansiera egeninsatserna i
internationella projekt.

Bokslutsdispositioner och eget kapital
Reservfonden tillförs 20 tkr (värdesäkring), Internationella fonden tillförs 6 tkr (insamlade medel
som överstigit kostnaderna), Civitasprojektet tillförs 22 tkr (i enlighet med Palmecentrets/Sidas
regler för verksamhetsöverskott) och kvarvarande överskott om 305 tkr tillförs balanserat kapital.
Vid årets slut uppgår det egna kapitalet till 1 943 tkr, varav 1 147 är ändamålsbestämt och 795 fritt.

Förbundskansliet
Förbundskansliet har sina lokaler i ”Socialdemokraternas hus” på Sveavägen 68 i Stockholm, i ett
öppet kontorslandskap som delas med redaktionen för Aktuellt i Politiken, S-kvinnor,
Socialdemokraternas Hus AB, Unga Örnar Stockholm och medarbetare från partistyrelsens kansli
som tillfälligt förlägger arbetet där.
I slutet av 2015 beslutades att dra in tjänsten ”Organisationsassistent” från februari 2016. Förutom
en anpassning till den ekonomiska realiteten var det en del av ett omställningsarbete där arbetet
med kärnverksamhet som politisk utveckling, opinionsbildning, kommunikation och synlighet har
förstärkts medan stödfunktioner som ekonomi- och löneadministration samt resebyråtjänster lagts
ut på externa leverantörer. Det har gjort att kansliet nu har en god balans mellan administration,
kommunikation och stöd till lokal verksamhet.
Vid årsskiftet 2016/17 var följande medarbetare anställda:
–
–
–

Ulf Carmesund, Internationell sekreterare.
Monica Fundin Pourshahidi, Pressekreterare/politisk sekreterare.
Hans Josefsson, Förbundssekreterare.
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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 en liten organisation med 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.
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.

Förbundsstyrelsen, mars 2017
***
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