Ideella Föreningen
för Främjande av Kunskap
om sociala försäkringar

– viktig i debatten och kunskapsuppbyggnaden/
spridningen om de sociala försäkringarnas
betydelse
Vi är en sakpolitisk förening som bildades 1 september 2004 för att ta vid när
Försäkringskassornas förbund upphörde i samband med förstatligandet av försäkringskassorna. Vid den andra ordinarie stämman, den 12-13 maj 2007, tog
föreningen ytterligare ett steg och bytte namn, ändamålsparagraf och öppnade
medlemskapet för fler. Detta mot bakgrund av att alla förtroendevalda försvinner
från Försäkringskassan vid årsskiftet 2007/2008.
Föreningen har bytt namn till Ideella Föreningen för Främjande av Kunskap om
sociala försäkringar, men behåller förkortningen IFFK.

Föreningens ändamål
Föreningen har till huvudsakligt ändamål att främja kunskapen om och
påverka utvecklingen av sociala försäkringar samt samverkan mellan
samhällets olika välfärdssystem. Detta sker bland annat genom att
sprida information, medverka vid utredningar och stödja kunskapsutvecklingen både nationellt och internationellt.

Medlemskap
Föreningen är öppen för alla intresserade som vill verka i föreningens anda.

Organisation
Föreningen utövar sin verksamhet genom följande organ:
• Årsmötet
• Medlemsmötet
• Styrelsen
Finansieringen av verksamheten sker i form av medlemsavgifter och placerade
medel.

Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls vartannat år senast under maj månad. Årsmötet är öppet för alla medlemmar.

Medlemsmötet
Medlemsmöte hålls när styrelsen finner detta nödvändigt eller då minst en femtedel av medlemmarna begär det. Vid medlemsmöte får endast avgöras ärende för
vilket medlemsmötet sammankallats.

Styrelsen 2007-2009

Telefon

Ulla Y Gustafsson, Göteborg, ordförande
Kurt Kvarnström, Krylbo, vice ordförande
Alf Svensson, Skogstorp, kassör
Anita Berger, Uppsala
Åke Forsberg, Domsjö
Birgitta Wichne, Fritsla
Kenneth Lantz, Helsingborg

070-576 08 63
070-215 44 00
070-611 86 26
018-25 90 37
070-601 27 37
070-306 11 33
070-343 94 94

Kansli
Ulla Norman		
ulla-norman@iffk.nu
webbadress: www.iffk.se

070-873 54 98

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften är 200 kronor.
Föreningens plusgirokonto är 140 28 99 -7.

Behövs IFFK nu när alla förtroendevalda försvinner 		
från Försäkringskassan?
– Ja, det tror vi i IFFKs styrelse. Vi menar att föreningen även i framtiden kan
ha en viktig roll i debatten. Detta bland annat mot bakgrund av att det inom
kort ska tillsättas en parlamentarisk utredning som ska se över socialförsäkringens framtid, där kan IFFK spela en viktig roll.
– Vi kommer att arrangera årliga seminarier och vi räknar med att kunna bidra
till mer kunskap/forskning inom området sociala försäkringar med mera.
– Att IFFK behövs även i framtiden trodde dessutom merparten av deltagarna
i IFFKs stämma i maj 2007, då frågan om föreningens framtid diskuterades
mycket ingående, och beslutade att föreningen ska finnas kvar även om alla
förtroendevalda försvinner från Försäkringskassan.
– Vi beslutade då att byta namn, anta nya stadgar och öppna föreningen så
att alla som delar föreningens intressen kan bli medlemmar. Vi vill aktivt bidra
till debatt och kunskap, exakt hur beror på medlemsutveckling och medlemsaktivitet.
säger föreningens ordförande Ulla Y Gustafsson
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