Verksamhetsberättelse, Föreningen Bakom Leendet 2016
Aktiviteter och datum som anges hör samman med föreningens verksamhet, men är inte alltid
arrangerat av föreningen.
19 jan

Föreningen bildas. Sex personer närvarande vid mötet och det väljs en
interimstyrelse fram till föreningens första årsmöte.

21 jan

I F Metalls seminarium i Göteborg köper in 100 böcker Bakom leendet till sitt
seminarium om psykosocial arbetsmiljö och den nya föreskriften AFS 2015:4. De ser
teatern Bakom leendet – Kvinnan mitt emellan och lyssnar till föreläsning av Börje
Eriksson.

13 mar

Årsmöte för Föreningen Bakom leendet där det väljs en ordinarie styrelse.

14 mar

Konstgruppen. I samband med föreningens bildande träffades flertalet av de
konstnärer som kom att ingå i gruppen. Ett avtal har tecknats mellan de deltagande
utställarna och Lidköpings konsthall för utställning med vernissage januari 2018.
Söker projektmedel från Västra Götalandsregionen och Konstnärsnämnden.
De som ingår i gruppen som planerar utställningen "Fit in or Fuck off" är:
Mårten Medbo - keramiker, Mattias Westelius - arkitekt, Johan Malmström konstnär, Elisabet Norin - författare, Björn Brusewitz - konstnär, Helena Larsdotter
- konstnär, Börje Eriksson - författare och konstnär, Anette Sjölander - konstnär.

15 mar

Sören och Börje i Stockholm och möte i syfte att etablera samarbete av olika slag,
med Lärarförbundets Erik Hallsenius, Maria Karlsson, TCO´s Lise Donovan,
Sensus, ABF, Kulturens, leader-ansvariga.

16 mar

Sören och Börje Träff med Ulf Wickbom tänkt som moderator på Kalmarseminariet
och Elinor Torp på Dagens Arbete.

17 mar

Föreläsning på TCO´s fackliga Akademi I Sollentuna av Börje Erikssonsom även
köpte in böcker till alla seminaiedeltagare.

18 mar

Träff med Lärarnas tidnings journalist Enikö Koch och därefter frilansjournalisten
Christian Daun.

19 mar

OMM har årsmöte i Norrköping och pjäsen Bakom leendet – Kvinnan mitt emellan
spelas.

7 apr

Föreläsning i Skövde. Börje Eriksson

14 apr

Föreläsning för Vänsterpartiet i Degerfors. Börje Eriksson,

15 apr

Sören och Börje träffar regissör och manusförfattare Dag Norgård I STOCKHOLM
ang. rättigheter för pjäsen.

18 apr

Börje och Sören i Stockholm. Möte med Sensus Anette Sjödin
Eva Rundlöf senare journalisten Christian Daun och Töres Theorell.

19 apr

Börje och Sören i Stockholm. Möte med Martine Syrjänen Ståhlberg Sensus, och
möte med Emanuel Öz (S)

20 apr

Möte med Torbjörn Björlund (V)

21 apr

Bo S, Möte med Erik Halsenius Lärarförbundet

22 apr

Skövde kulturhus Eva har föreställning Bakom leendet – Kvinnan mitt emellan på
Kulturiet den 22 april kl 13 och kl 1930 Långa samtal efteråt, närvarande bl a hrchefer vid Skaraborgs sjukhus, enhetschefer Lidköping kommun och Götene... m fl

27 apr

Sensus ledning ser Föreställningen Bakom leendet – Kvinnan mitt emellan centralt i
Stockholm,där även Töres Theorell var närvarande och kunde bekräfta
föreställningens funktion som komplext diskussionsunderlag.

10 maj

Seminarium för Oxelösunds kommuns chefer och fackliga ombud. Teatern Bakom
leendet – Kvinnan mitt emellan spelas tillsammans med föreläsning av Börje
Eriksson.

12 maj

Sören träffar Mats Urbansson tidigare anställd på Hallands regionen.

13 maj

Sören träffar Region Hallands Cristine Karlsson och Anette Ranefjärd

31 maj

Träff i Skara: Undersöka möjligheten att söka ett leaderprojekt Börje och Annelie.
Styrelse- och informationsmöte i Väla, Lidköping, 2016-05-31.
Närvarande : Annelie Berntsson Berg, Börje Eriksson, Sören Anderzén, Monica
Westberg, Anette Sjölander, Mattias Westelius
Annelie BB inledde mötet med att hälsa alla till välkomna till mötet hos Börje
och Carin i Väla.
A BB berättade vad som gjorts och vad som är på gång.
- Stor framgång med teater och föreläsning i Falun.
- Konstprojektet, besked om tilldelning av pengar kommer i juni.
- Arbetsmiljöseminarium i Kalmar, 27:e oktober 2016.
- Planerad Tankesmedja i Falun, 8:e september 2016.

21 jun

Börje och Sören. Presskonferens med Barometern i Kalmar med anldning av
seminariet i oktober.

20 aug

Helgen den 20-21 augusti i Väla var det start för processen med konstutställningen
”Fuck off or fit in” inför januari 2018. Psykodramatikerna Monica Westberg och
Monica Zuretti – ger oss en första kontakt med psykodrama som gav viss mersmak
bland deltagarna.

21 aug

forts. i Väla med diskussioner mellan några av de medverkande konstnärerna.
Vi tittade på videon om Julia Ramanowskas forskningsprojekt där man använder ett
konstnärligt tilltal i ledarskapsutbildning. Töres Theorell var forskningsledare för
projektet.
Information om våra ansökningar till Konstnärsnämnden, Västra Götalandsregionen
och Kulturstiftelsen där vi fått avslag. Beviljat är ansökan om utställning I
Lidköpings konsthall januari 2018 med en kommunal satsning på 340.000:- varav
220.000:- beräknat till utställningsersättning.

22 aug

Börje på möte med redaktören för SVT´s satsning Morgans mission Lotta Unger.

15 sep

Tankesmedja i Stockholm med föreningen Bakom Leendet och Falu kommun som
värdar och medverkan från bl a forskarvärlden, journalister, fackföreningar.
Medverkande: Deltagare från föreningen Börje Eriksson, Töres Theorell, Annelie
Berntsson Berg , Johan Malmström och Sören Anderzén.
Från Falu kommun : Richard Mårtensson Personalchef i Falu kommun som
driver en förändringsprocess med högt ställda mål gällande personalfrågor. En
Kommunkatör samt ytterligare en person från kommun.
Claes Jansson Enhetschef försäkringsrättsenheten, LO-TCO rättsskydd AB.
Erik HallseniusArbetsmiljöexpert på OFR Offentliganställdas Förhandlings Råd.
Christian Daun Frilansjournalist bosatt i Stockholm och återkommande
medarbetare i SvD Kultur dessutom fotogra Magnus Bergström.
Mats Lundblad Producent/projektledare för Morgans mission 2, SVT Malmö, som
skall sändas våren 2017 och handla om mobbning på arbetsplatser.
Christina Björklund Forskare på Insitutet för arbetsmiljö, Karolinska institutet.

16 sep

Möten i riskdagen.ordf. Anneli Berntsson Berg, Johan Malmström och Börje
Eriksson har möte med riksdagsman Emanuel Öz (S) och senare även Ali Esbati (V)
i riksdagen.

26 sep

Teatern Bakom leendet – Mannen mitt emellan framförd av Lennart Eriksson från
Borås stadsteater.

7 okt

10 okt

Nässjö, seminarium om Psykosocial arbetsmiljö för SEKO och postanställdas
fackliga ombud. Teater och föreläsning.
Teaterföreställning spelas på Runö folkhögskola och utvecklingscenter Åkersberga
för LO fackliga utbildning. Samtal efter föreställningen.

21 okt

Skövde, seminarium med teater och föreläsning för Kommunals fackliga ombud I
Skövde.

27 okt

Arbetsmiljöseminarium om – Tillit i arbetslivet, Heldagskonferens i Kalmar
Sören har organiserat och bjudit in, Börje föreläste och Eva gav en föreställning
därutöver föreläsningar av Emilia Åhfeldt Dimitriadis och
Responsen blev god och gav mersmak och medförde diskussioner om att spetsa till
inriktningen ytterligare.
Under hösten och vintern har Börje och bitvis föreningen skuggats av Christian
Daun, frilansande journalist som skrivit en artikel för magasinet Filter. Artikeln
publiceras i månadskiftet jan-feb. 2017.

31 okt
1 nov
2 nov

15 dec

Tre Föreställningar av Bakom leendet – Kvinnan mitt emellan på Älvdalen
kommunarbetardagar Relation. 200 i publiken per föreställning. Närvarande varje
föreställning även samtliga förvaltningschefer och kommundirektör samt flera
politiker.

Anneli,Johan, Christer, Eva och Börje Beslutade att föreningen genomför en
arbetsmiljökonferens 13 mars 2017 i Sthlm på teater Pero. Medverkande Börje och
Eva samt Töres Theorell Professor emeritus, Julia Romanowska forskare och
musiker, Erik Hallsenius arbetsmiljöexpert på OFR. Målgruppen denna gång mer
fokuserad kring första linjens chefer och uppåt samt fackliga företrädare.

Bakom leendet i tidningar

Barometern 24-09-2016 Artikel om vårt seminarie. Artikelförfattaren förundras över
få anmälningar "Klent intresse för vuxenmobbning" trots stort gensvar på
deras artikelserie.
Nya Lidköpings tidning 23-09-2016 Scenhöst i Lidköping - "Monolog om
vuxenmobbning"
Barometern 14-09-2016 Insändare riktad till Föreningen Bakom leendet "Mobbning
på arbetsplatser"
Barometern 13-09-2016 "Mobbning ett stort problem på jobbet" bland annat om
projektet Bakom leendet
Dagens Arbete 22-04-2016 "Försäkringen har blivit en återvändsgränd" Debattartikel
från två av föreningens medlemmar, Börje Eriksson och Töres Theorell.

Skaraborgs Allehanda SLA 20-04-2016
Lärarnas tidning (nätupplagan) 18-03-2016
Norrköpings tidning 17-03-2016 "Pjäs om ett nedtystat problem"

Bakom leendet i radio

23 mar

Radio P4 Kalmar om arbetsmiljöseminariet

