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1. INLEDNING 

Socialdemokrater för tro och solidaritet är ett förbund av föreningar och enskilda som inspirerade av 

gudstro eller livsåskådningar engagerar sig i politik för ett okränkbart människovärde, ett jämlikt samhälle 

och därmed en rättvis värld. 

Socialdemokrater för tro och solidaritet har på förbundsnivå sitt säte i Stockholm och utgör en självständig 

organisation inom Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti. Våra lokalföreningar ingår i den 

socialdemokratiska arbetarekommunen och våra medlemmar är fullvärdiga medlemmar av det 

socialdemokratiska partiet.  

Förbundets arbete består i att erbjuda meningsfull verksamhet, påverka den nationella politiken i en 

medmänsklig riktning och opinionsbilda. Den politiska inriktningen fokuserar på internationell solidaritet, 

miljö- och klimatfrågor, antirasism och jämlikhet. Inom ramen för det internationella engagemanget finns 

ett SIDA-finansierat samarbete med en civilsamhällesorganisation i Gaza, Palestina. 

Under januari 2021 rekryterades en ny förbundssekreterare och under hösten 2021 arvoderades två 

förbundsstyrelseledamöter för att bistå i kampanjverksamheter under- och i anslutning till kyrkovalet. 

Verksamheten under 2021, såsom opinions- och mobiliseringsmöten, har i stor utsträckning fortsatt att 

vara digital till följd av den pågående pandemin. 

 

2. SÄRSKILDA AKTIVITETER  

2.1 ÅTERVINN SVERIGE: HANDLINGSPROGRAM FÖR EN DIGITAL OCH CIRKULÄR 

OMSTÄLLNING  

Under 2021 intensifierades förbundets klimatambitioner med ett handlingsprogram som lanserades under 

hösten med namnet Återvinn Sverige: en handlingsplan för en digital och cirkulär omställning. Arbetet 

gick på remiss den 20 maj till samtliga STS medlemmar i ett nyhetsbrev och separat till landets STS distrikt. 

Den slutgiltiga versionen antas däremot först av förbundskongressen i maj 2022. 

 

Programmet lanserades den 27 september, några dagar efter att kongresshandlingarna släppts och inför 

Socialdemokraternas partikongress i 3–7 november, i syfte att påverka diskussionerna och främja ett 

progressivt beslutsfattande på kongressen. Under lanseringsveckan arrangerades fyra digitala seminarier 

som behandlade olika teman såsom hållbart jordbruk, en cirkulär industri och framtidens elnät.  

 

Handlingsprogrammet ger uttryck för en vilja att ta Sverige mot en cirkulär och digital omställning. Det 

räcker inte att vi som land har som mål att bli världens första fossilfria land. Samtidigt som klimatutsläppen 

behöver upphöra måste vi även sluta att producera avfall. Det handlar om att industri och jordbruk ska 

producera smartare, varken slösa med jordens resurser eller generera avfall, och där vi också konsumerar 

smartare.  

 

2.2 KYRKOVALET 

Under kyrkovalet författade kansliet en mallartikel om hållbarhetsarbetet i Svenska kyrkan som skickades 

ut till samtliga STS distrikt- och föreningar för att låtas publiceras av STS-medlemmar runt om i landet. 

För att bistå det lokala kampanjarbetet mottog lokalföreningar och distrikt även informativa talepunkter 

om kyrkovalet och värvningsmaterial från kansliet. Ambitionen var att förse STS- föreningar och distrikt 

med information om valet och värvningsmaterial för att underlätta de lokala kyrkovalskampanjerna. Därtill 
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präglades den digitala kommunikationen inför valet av kyrkopolitiskt budskap med regelbundna 

delningsbilder om vikten av att rösta.  

 

2.3 ALMEDALEN 

Den 6 juli arrangerade STS ett digitalt seminarium på Almedalsveckan. I ett försök att sprida kunskap om 

kyrkovalet problematiserade föreläsningen hur SD och AFS, två högernationalistiska partier, betraktar 

kyrkan och kristendomen som ett fäste för ”svenskhet”. Seminariet hade titeln ”nationalistisk kulturkamp 

inför kyrkovalet” och hölls av politisk sekreterare, Mattias Irving.  

 

2.4 SOCIALDEMOKRATERNAS PARTIKONGRESS  

Inför Socialdemokraternas partikongress 3–7 november föreslog partistyrelsen en stadgeförändring som 

syftade till att exkludera sidoorganisationer från partistyrelsens verkställande utskott, med undantag för 

SSU. För att motverka stadgeförändringen organiserade STS resterande sidoorganisationer för att 

tillsammans identifiera gemensamma aktiviteter för att påverka ombud. Ett brev, signerat av 

sidoorganisationernas ordförande, samt en Q&A med de främsta argumenten till fördel för 

sidoorganisationerna, skickades till kongressens alla ombuden. Aktiviteten visade sig vara lönsam och 

partikongressen backade från sitt förslag.  

Därtill har Socialdemokrater för tro och solidaritet skrivit fyra motioner som kom att behandlas på den 

Socialdemokratiska partikongressen. En förteckning av motionerna framgår nedan. För att utbilda och 

opinionsbilda arrangerade förbundet fyra öppna seminarier under våren 2021. Sara Kukka-Salam och 

Anna Sundström, generalsekreterare vid Olof Palmes Internationella Center, möttes i ett samtal om 

återupprättandet av enprocentmålet. Jesper Eneroth modererade en diskussion med riksdagsledamoten 

Mattias Vepsä om socialförsäkringar. Klas Corbelius och Linda Borgheden, folkrättsrådgivare på Röda 

Korset, diskuterade vikten av att ratificera FN:s konvention om kärnvapen och Rafael Waters och 

riksdagsledamoten Åsa Westlund förde en diskussion om klimatomställningen. 

STS arrangerade även ett seminarium med SSU och det svenska FN förbundet om ratificering av FN:s 

konvention om kärnvapenförbud. Medverkande var även Internationella Kvinnoförbundet för Fred och 

Frihet (IKFF) och Svenska Läkare mot Kärnvapen. Därtill författades även två debattartiklar, en om grön 

investeringsbank tillsammans med HBT-S samt en artikel om kärnvapenförbund. Den senare 

undertecknades av ordföranden för resterande socialdemokratiska sidoorganisationer, ordförande för S i 

svenska kyrkan samt Anna Sundström.  

 

Förteckning över motioner:   

❖ Grön Investeringsbank, en katalysator för innovation   

❖ En sjukförsäkring som ger fler en chans att ställa sig upp istället för att slås ut 

❖ Ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud 

❖ Återupprätta enprocentsmålet 
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2.5 ANTIRASISTISK SPETSUTBILDNING 

Under hösten påbörjades planeringen av en antirasistisk spetsutbildning för verksamhetsåret 2022. 

Spetsutbildning riktar sig till unga under 35, inom arbetarrörelsen. Utbildningen syftar dels att utbilda i 

ytterhögerns genomslagskraft, dels säkerställa en ung motpol till nationalismens påverkansarbete. Landets 

och Europas främsta experter kommer att bjudas in som gästföreläsare. 

Över ett tjugotal unga kommer ha möjlighet att ansöka till kursen. Utbildningen kommer att arrangeras i 

samarbete med ABF och finansieras med ekonomiska medel från STS Sandviken, som tillägnades STS 

med ändamål att engagera unga i politik. Pengarna ska nyttjas innan årsskiftet 2023.  

 

3. FÖRBUNDSSTYRELSEN 

3.1 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH ARBETSSÄTT  

Under året har förbundsstyrelsen delat in sig i olika arbetsgrupper. Arbetsgruppernas ansvarsområden 

syftar stärka organisationen och förbundets politiska ställning. Arbetsgrupperna avser 1) växa & välkomna 

med ansvar att säkerställa ett bra medlemsmottagande till förbundet, 2) påverkans- gruppen som har ett 

särskilt ansvarar att påverka den nationella politiken, 3) engagera- gruppen med fokus på att involvera fler 

STS-medlemmar i förbundets kärnfrågor och 4) utbilda-gruppen med ansvar att bland annat arrangera 

medlemsutbildningar.  

Förbundsstyrelsens utgörs av ordförande Sara Kukka-Salam, vice ordförande Jesper Eneroth, Klas 

Corbelius, Ingalill Dahlgren Nyberg, Joe Frans, Thomas Hammarberg, Adrian Kaba, Carin Larsson, Rafael 

Waters, Michael Wallbom och Yvonne Stålnacke. Under 2021, och vid årsskiftet 2022, har två ledamöter 

valt att lämna, Aurora Pirraku Eriksson och Anna Ardin. Även Erik Vikström har valt att lämna sin roll 

som ersättare. I inträdesordning utgörs ersättare av Linda Johansson och Ingela Ekberg. Därtill har 

förbundsstyrelsen under året haft sju sammanträden, varav två har varit extrainkallade. Ett sammanträde 

har skett fysiskt och resterande digitalt. 

 

3.2 VÄXA OCH VÄLKOMNA 

Denna grupp har under våren 2021 utgjorts av Yvonne Stålnacke, Ingela Ekberg och Michael Wallbom 

och sedan sommaren av de två förstnämnda. Under föregående år har fyra olika introduktionsträffar för 

nya medlemmar arrangerats. Träffarna har arrangerats för att nya medlemmar, strax efter ansökan om 

medlemskap, ska inbjudas till sitt första möte med STS. Under möten har nya medlemmar fått information 

om de politiska frågor som STS driver, hur organisationen ser ut och hur engagemang kan bedrivas. Därtill 

har Ingela och Yvonne, i diskussioner med kansliet, jobbat för att säkerställa en systematisk process för 

medlemsmottagandet.  

 

3.3 UTBILDA 

Denna grupp utgörs av av Klas Corbelius och Michael Wallbom. Under året har studiekommittén 

genomfört fem medlemsutbildningar. Medlemsutbildningarna har gett nya såväl väletablerade STS- 

medlemmar möjligheten att fördjupa sig i förbundets historia och samtida politiska riktlinjer och 

ställningstaganden. Totalt har 64 unika medlemmar deltagit. 
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Därtill har en Talarbank tagit fram, en förteckning på föreläsare inom olika ämnespolitiska områden. 

Talarbanken är tänkt att underlätta för lokalföreningar och distrikt att identifiera förläsare och på så sätt 

med enkelhet kunna generera meningsfull medlemsverksamhet.  

 

3.4 ENGAGERA 

I ett försök att engagera fler medlemmar i två av förbundets kärnområden, miljö- och klimatfrågor samt 

internationella frågor, har två nätverk utformats med ambition att involvera fler.  

Miljönätverket, under ledning av Rafael Waters och Anna Ardin, arrangerade under våren tre seminarier 

med inbjudna gäster. Seminarier diskuterade klimatförändringar och omställningen till en cirkulär 

ekonomi. Det senare låg till grund för det handlingsprogram som kom att författas, Återvinn Sverige.  

Det internationella nätverket, under ledning av Linda Johansson och Ingalill Dahlgren Nygren, har under 

verksamhetsåret arrangerat öppna seminarium för medlemmar. Fokusområden för den internationella 

verksamheten har varit Israel- och Palestina. Därtill har nätverket ansvarat för förbundets engagemang i 

Seappi/ följarslagarprogrammet och samarbetet med Civitas Institute i Gaza, Palestina. Projektet är SIDA- 

finansierat och kanaliseras genom Olof Palmes Internationella Verksamhet. Den internationella 

verksamheten beskrivs noggrannare i nästa avsnitt.  

Regelbunden seminarieverksamhet har även arrangerats av kansliet för att erbjuda medlemmar seminarium 

inom förbundets expertisområden. Medlemmar inom förbundet bör alltid ha tillgång till politisk 

verksamhet, oavsett om den arrangeras av lokalförening, distrikt eller av förbundet. 

Seminarieverksamheten har belyst tre politiska områden, internationell politik, tro och solidaritet, miljö- 

och klimatpolitik. Med ovannämnda seminarier har det arrangerats 21 seminarier på förbundsnivå. 

 

3.5 PÅVERKA 

Denna grupp utgörs av Joe Frans, Carin Larsson och Thomas Hammarberg. I riksdagshuset har det 

interreligiösa nätverket, med ledning av Per-Arne Håkansson och påverkansgruppen fortsatt. Samtalen har 

genomförts med företrädare från Judiska Centralrådet, Islamiska samarbetsrådet och Svenska Kyrkan. 

Gruppen har under året genomfört fyra digitala samtal som handlat om religiös solidaritet, förbud mot 

högerextrema organisationer, om Malmökonferensen mot antisemitism och det civila samhällets insatser 

samt om Malmö stads arbete mot rasism och antisemitism. 

Därtill har riksdagsledamöter med STS- värderingar identifierats. Mejlledes har Thomas Hammarberg 

engagerat dessa i frågor som berör STS och de ämnespolitiska frågor som förbundet driver. Att 

Hammarberg tillsammans med andra riksdagsledamöter också författat debattartiklar har varit ett viktigt 

arbete för att säkerställa och bevara ett parlamentariskt engagemang i bland annat asylfrågor och 

internationell solidaritet. 

 

3.5 ÖVRIGT  

Under 2021 har distriktsordföranden bjudits in till en träff med STS ordförande, viceordförande och 

förbundssekreterare. Mötet syftade etablera ett gemensamt forum mellan förbundets ledning och 

distriktsordföranden för att diskutera aktuella utmaningar och möjligheter. Ambitionen är att regelbinda 

möten ska arrangeras under 2022, där även lokala STS föreningsordföranden ska bjudas in. 
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4. INTERNATIONELL VERKSAMHET  

4.1 PALESTINA 

Arbetet i Gaza för ett stärkt civilsamhälle bedrivs av vår samarbetspartner Civitas Institute. Civitas 

arrangerar kurser i kapacitetsbyggnad och utbildar unga människor till arbete i civilsamhället. De utbildar 

i frågor om demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet samt hur civilsamhället kan upptäcka 

korruption. Civitas delar aktivt i stöd till interna flyktingar i Gaza, genomför politiska samtal med (främst) 

ungdomar och producerar inlägg på Youtube med bland annat politisk satir.  

Projektet genomförs med stöd av Sidamedel via Olof Palmes Internationella Center. Förbundssekreterare 

Hélène Sevastik har representerat Socialdemokrater för tro och solidaritet i Palmecentrets styrelse.  

 

Inom ramen för projektet finns medel avsatta för resor till regionen, för relationsbygge och 

kunskapsinhämtning. Dessa resor ger i sin tur underlag för opinionsbildning och annat påverkansarbete. 

På grund av pandemin har resor inte kunnat genomföras under 2021. Relationsbygge har därför skett 

digitalt.   

 

4.2 FÖLJARSLAGARPROGRAMMET  

Socialdemokrater för tro och solidaritet är medlem i den svenska delen av det ekumeniska 

följarslagarprogrammet SEAPPI. Det har sedan tidigt 2002 varit ett framgångsrikt arbete som bidragit till 

att brott mot mänskliga rättigheter i Palestina undvikits eller uppmärksammats. Det har också hjälpt 

människor att se situationen på plats, i form av följarslagare. Linda Johansson och Margot Sonnebo har 

representerat Socialdemokrater för tro och solidaritet i SEAPPI:s styrgrupp.  

 

4.3 INTERNATIONAL LEAGUE OF RELIGIOUS SOCIALISTS (ILRS) 

Ulf Carmesund representerar Socialdemokrater för tro och solidaritet i ILRS. Ulf ingår i 

exekutivkommittén och har under föregående år påbörjat planeringsarbetet för den kongress som var 

tilltänkt hösten 2021 men istället äger rum våren 2022 på grund av rådande pandemi.  

 

4.4 INTERNATIONELLA FONDEN 

Fondens syfte är att samla in medel för att finansiera STS internationella solidaritetsarbete som t.ex. 

egeninsatser i projektverksamheten, studieresor och annat arbete med internationella frågor. Fonden har 

under 2021 finansierat egeninsatsen i Gazaprojektet, men på grund av pandemin har några studieresor 

inte kunnat genomföras.  
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5. MEDLEMS-, ORGANISATION OCH KOMMUNIKATION  

5.1 MEDLEMSUTVECKLING 

Vid årsskiftet var antalet STS medlemmar 2151. Det innebär att medlemsantalet överlag har reducerats 

med 11 st, från 2021 med ett medlemsantal på 2162.  Samtidigt som medlemmar har lämnat förbundet 

har 255 nya medlemmar tillkommit i medlemsregistret.  

I anslutning till kyrkovalrörelsen arvoderades en FS-ledamot för att bistå kansliet med medlemsvärvning. 

Under loppet av fem veckor, tio timmar i veckan, värvades 30 medlemmar, vilket motsvarar en ny medlem 

varannan timme. Målgruppen för denna ringkampanj var kyrkopolitiker.  

Förbundet och kansliet behöver fortsätta att jobba med värvning i allmänhet och återvärvning i synnerhet. 

Behovet av nya medlemmar är stort, liksom att verka för att behålla de nuvarande. Det är avgörande för 

att stärka förbundets ställning, dess politiska påverkansarbetet både lokalt och nationellt.   

Medlemsantal per distrikt 2021-12-

31 

2020-12-

31 

2019-12-

31 

2018-12-

31 

2017-12-

31 

2016-12-

31 

2015-12-

31 

Dalarna 51 48 52 55 52 54 42 

Gotland 19 11 6 5 6 7 6 

Gävleborg 78 83 89 90 92 96 95 

Göteborg 94 93 104 115 113 112 109 

Jämtland 9 10 12 10 10 7 2 

Jönköping 159 174 194 201 187 201 200 

Kalmar 31 30 34 34 34 32 24 

Kronoberg 25 18 16 19 20 14 16 

Norrbotten 75 68 72 84 85 106 100 

Skaraborgs/S Älvsborg/ 

Halland 

120 123 139 150 137 154 149 

Skåne/ Blekinge 185 183 195 208 215 221 180 

Stockholms Län 209 216 243 230 217 223 209 

Stockholms Stad 200 220 264 275 275 282 244 

Sörmland 122 115 126 137 137 135 113 

Uppsala 123 132 148 153 153 154 141 

Värmland 54 53 61 70 67 72 68 
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Västerbotten 72 72 87 91 97 94 93 

Västernorrland 59 51 52 48 50 51 55 

Västmanland 101 115 137 155 170 194 193 

Västsvenska 145 134 156 160 161 151 142 

Örebro 97 102 116 119 123 119 117 

Östergötland 123 111 114 116 118 108 109 

Summa: 2151 2162 2417 2525 2519 2587 2407 

 

5.2 ORGANISATIONSUTVECKLING 

Organisationsutvecklingen i landet varier. Med en relativt omfattande distriktsorganisering är 

lokalföreningarna i landet till antal begränsande. Under 2021 startade däremot två nya lokalföreningar, 

STS i Piteå och STS i Järva (Stockholmsområdet). Även ett nystartat distrikt startade, STS Kronoberg, 

efter arrangerandet av sitt första årsmöte under våren 2021.   

5.3 KOMMUNIKATION OCH MEDIA 

Under föregående år har kommunikationen stärkts på sociala medier, Facebook och Instagram. 

Regelbundna inlägg har publicerats med ambition att stärka förbundets varumärke och profilera STS i dess 

kärnfrågor, nämligen internationell solidaritet, miljö- och klimatfrågor, antirasism och jämlikhet.  

 

Därtill har nyhetsbrev skickats ut till medlemmar och andra intresserade med information om 

verksamheten och politiska ställningstaganden. Totalt har 21 digitala nyhetsbrev skickats.  Under året har 

7 debattartiklar författats och publicerats inom förbundets kärnfrågor. En förteckning framgår nedan.  

❖ 27 jan. Den nya högern låter hatet marschera igen. https://www.aftonbladet.se/debatt/a/x3Owgp/den-

nya-hogern-later-hatet-marschera-igen 

❖ 31 jan. Dags för Sverige att ta ställning för FN:s kärnvapenförbud. https://arbetet.se/2021/01/22/dags-

for-sverige-att-ta-stallning-for-fns-karnvapenforbud/ 

❖ 25 mars. Sabunis val gör livet svårt för oss muslimer. https://www.expressen.se/debatt/sabunis-val-gor-

livet-svart-for-oss-muslimer/ 

❖ 6 juni. Att vara svensk är inte att vara nationalist. https://www.aftonbladet.se/debatt/a/bnE07v/att-vara-

svensk-ar-inte-att-vara-nationalist 

❖ 23 juni. Gör brott mot kvinnorfriden till ett hatbrott. https://www.etc.se/debatt/gor-brott-mot-

kvinnofriden-till-ett-hatbrott 

❖ 26 juli. Inför en årlig antiraistisk miljard. https://www.gp.se/debatt/inf%C3%B6r-en-%C3%A5rlig-

antirasistisk-miljard-till-civilsamh%C3%A4llet-1.51696371 

❖ 24 aug. Grön investeringsbank ger snabbare omställning. https://arbetet.se/2021/08/24/gron-

investeringsbank-ger-snabbare-omstallning/ 

  

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/x3Owgp/den-nya-hogern-later-hatet-marschera-igen
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/x3Owgp/den-nya-hogern-later-hatet-marschera-igen
https://arbetet.se/2021/01/22/dags-for-sverige-att-ta-stallning-for-fns-karnvapenforbud/
https://arbetet.se/2021/01/22/dags-for-sverige-att-ta-stallning-for-fns-karnvapenforbud/
https://www.expressen.se/debatt/sabunis-val-gor-livet-svart-for-oss-muslimer/
https://www.expressen.se/debatt/sabunis-val-gor-livet-svart-for-oss-muslimer/
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/bnE07v/att-vara-svensk-ar-inte-att-vara-nationalist
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/bnE07v/att-vara-svensk-ar-inte-att-vara-nationalist
https://www.etc.se/debatt/gor-brott-mot-kvinnofriden-till-ett-hatbrott
https://www.etc.se/debatt/gor-brott-mot-kvinnofriden-till-ett-hatbrott
https://www.gp.se/debatt/inf%C3%B6r-en-%C3%A5rlig-antirasistisk-miljard-till-civilsamh%C3%A4llet-1.51696371
https://www.gp.se/debatt/inf%C3%B6r-en-%C3%A5rlig-antirasistisk-miljard-till-civilsamh%C3%A4llet-1.51696371
https://arbetet.se/2021/08/24/gron-investeringsbank-ger-snabbare-omstallning/
https://arbetet.se/2021/08/24/gron-investeringsbank-ger-snabbare-omstallning/
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6. EKONOMI 

Ekonomin redovisas detaljerat i årsredovisning och förbundets ekonomi och resultat redovisas enbart 

överskådligt här. Resultat efter bokslutsdispositionerna blev +279 tkr (budget på -250 tkr och resultat 

föregående år +179). Den positiva budgetavvikelsen beror i huvudsak på högre intäkter än budgeterat, 

och lägre kostnader på grund av pandemin som i stort sett förutsätter digital verksamhet (digitala 

förbundsstyrelsemöten, färre resor mm). 

Den huvudsakliga intäkten utgörs av det årliga partianslaget på 2 500 tkr. Anslaget har under 2020 och 

2021 minskat med en miljon kronor, och en ny diskussion om partianslag till sidoorganisationerna kommer 

att aktualiseras under hösten 2022, i relation till det nationella valresultatet. Därtill tillkommer 

medlemsintäkter utifrån förbundets antal medlemmar samt en extraordinär intäkt på 136 tkr från Folksam 

tillkommit, efter att pensionsmedel överförts från börsnoterad stiftelse till en fast försäkring. De större 

kostnaderna avser framför allt personal och administration.  

Bokslutsdispositioner och eget kapital. Som bokslutsdispositioner har 4 tkr tagit från den Internationella 

fonden.  

Eget kapital uppgår vid årets slut till 3 029 tkr, varav 1 621 tkr fritt (Balanserat resultat) och 1 408 tkr 

ändamålsbestämt (Reservfonden 1 110 tkr och Internationella fonden 298 tkr).  

Därutöver finns 300 tkr i Sandvikenfonden, som redovisas som Mottagna ej använda bidrag och inte Eget 

kapital. Sandvikensfonden är pengar som disponerats till Socialdemokrater för tro och solidaritet för att 

genomföra projekt riktade mot unga. Pengarna ska nyttjas inom loppet av 2023, därefter tillfaller summan 

STS Sandviken.  

 

7. FÖRBUNDSKANSLIET 

Förbundskansliet har sina lokaler i Socialdemokraternas hus på Sveavägen 68 i Stockholm. Kansliet 

arbetar med politisk utveckling, opinionsutbildning, kommunikation samt stöd till lokal verksamhet och 

förbundsstyrelsen. För att kunna utveckla denna kärnverksamhet har sedan 2015 administrativa 

stödfunktioner såsom ekonomi- och löneadministration samt resebyråtjänster lagts ut på externa 

leverantörer.  

 

Vid årsskiftet var följande medarbetare anställda: 

❖ Hélène Sevastik, förbundssekreterare  

❖ Mattias Irving (tjänstledig), politisk sekreterare  

❖ Linda Johansson, arvoderad  


