Verksamhetsberättelse 2014
för Maivors Sociala Salong
- ett fristående ideellt sällskap
Styrelse
Styrelsen har under 2014 bestått av:
Gun-Lis Angsell ordförande, Monica Bäckström sekreterare/kassör, övriga ledamöter
Kajsa Andersson, Manne Bäckström, Gertrud Eriksson, Eva Britt Lönnback Yilma, Göran
Månsson och Magnus Waller.
Styrelsen har under året haft 4 styrelsemöten.
Arbetsgrupperna
Den första arbetsgruppen har bestått av Eva Britt Lönnback Yilma, Claudette Skilving,
Francesca Östberg och från och med hösten även Heléne Nellvik och Charlotte Lundberg.
Gun-Lis Angsell har varit adjungerad. Erik Finne, som var med gruppen under våren avled
hastigt den 13 juli.
Vid förra årsmötet initierades ytterligare en arbetsgrupp. Magnus Waller som haft omfattande
kontakter med stadsdelsförvaltningar som har ambitioner att utveckla det sociala arbetet i
Maivors anda fick i uppdrag att undersöka i vad mån vi kunde vara delaktiga i möten,
konferenser och liknande, anordnade av förvaltningarna. Magnus fick också i uppdrag att vara
samordnande för den arbetsgrupp som skulle jobba med frågan.
Årsmöte
Salongens första årsmöte hölls den 1 april i Emma Träfflokal i Hökarängen.
Salonger
Två Sociala Salonger har hållits under året. Den första i samband med årsmötet med temat
Verksamheten Emil – vad hände sen? Marcela Puga från Familjecentrum i Vårby, Eva
Nyberg, FoU Södertörn samt Marie Björnstierna och Ewa Skoglund från Hagalunds
Familjecenter var inbjudna och berättade om sina erfarenheter av familjecenter och
förebyggande familjearbete.
Den andra salongen hölls i november i Fontänhusets lokaler på Götgatan 38 och hade temat
Tiggeri på gator och torg - hur påverkas vi och vad kan vi påverka? Rickard Klerfors från
föreningen Hjärta till hjärta, Linköping, tog upp vad som kan göras för
romer både i Sverige och i deras hemland. Pertti Koistinen, uppsökande socialsekreterare i
Stockholms stad, beskrev EU-medborgares situation här och hur han och hans kolleger
arbetar.
Inbjudan till salongerna har gått ut till personer som förväntats ha intresse för sociala frågor i
Maivors anda.
Övrigt
Sällskapet har skänkt 500 kr till föreningen ”Hjärta till hjärta”.

Hemsida
På sällskapets hemsida ”Maivors Sociala Salong” finns information om vad som pågår
Adress www.maivorssalong.se. Sällskapet har även en facebooksida.
Medlemmar
Sällskapet hade vi årets utgång 80 medlemmar, mer än en dubblering från föregående
årsskifte. Nya medlemmar kommer till framförallt genom intresset för salongerna.
Medlem i Sällskapet kan den bli, som vill verka för att behålla och utveckla socialt arbete
baserat på relationer, respekt och uppriktigt intresse för dem man möter. Ett krav för att bli
medlem har under året varit en avgift på 50 kr till Sällskapets fond, då har man samtidigt
erhållit en kopierad version av boken ”Ett annat sätt att se”.
Ekonomi
Intäkterna under 2014 har bestått av
gåvor/medlemsavgifter till fonden: 800 kronor
Kostnaderna har uppgått till 2898 kronor (föreläsararvode/reseersättning, webbhotell,
hemsidan, finansiella kostnader, gåva).
Ränteintäkter 60 kronor
Resultat/underskott: 2099 kronor
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