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Verksamhetsberättelse för perioden februari 2013-mars 2014
Medlemmar
Svenska föreningen för beteendeanalys (SWABA) hade 155 medlemmar registrerade under 2013.
Styrelsen
Styrelsen har bestått av Ulrika Långh (ordförande), Charlotte Scocco (kassör), Camilla Kallenbäck (sekreterare),
Sara Ingvarsson, Lisa Kahlefeldt och Dag Strömberg (ordinarie ledamöter) samt Catherine Andersson och Lenita
Holmboe (suppleanter).
Styrelsen har träffats vid 11 protokollförda möten under verksamhetsåret inklusive en hel styrelsedag.
Däremellan har man haft mer informella kontakter.
Evenemang
• Årsmötet som hölls den 15 mars och 77 medlemmar deltog. Årsmötes inramades av föreläsningar om
handledning, stimulusekvivalens och en tillbakablick på tidig intervention för barn med autism.
•

14 juni inbjöds medlemmar och övriga intresserade personer till en mingelträff i Stockholm. Ett tiotal
personer möttes upp under kvällen.

•

Den 12 oktober arrangerades den årliga Höstträffen. I samband med denna inbjöds meddelarna till en gratis
föreläsning om TAG teaching som hölls kvällen före utbildningsdagen. Drygt 20 personer deltog vid detta
mycket uppskattade tillfälle. Höstträffen var mycket välbesökt med 96 deltagare som fick höra intressanta
föredrag om Motiverande Samtal (MI), Negativa tankar och Relational Frame Theory (RFT), TBA i
organisationer samt TBA i arbete med MODO hockey. Presentationerna finns tillgängliga på föreningens
hemsida.

Övrigt
• Styrelsen har under året satsat på att hålla hemsidan uppdaterad med ny information och har också spridit
information och startat diskussioner via sociala medier. En arbetsgrupp arbetar med att ta fram ny grafisk
profil för föreningen.
•

Styrelsen vill stödja möjligheten att starta intressegrupper och nätverk. Under året har man aktivt arbetat
med att tillsätta kontaktpersoner och på hemsidan finns nu kontaktuppgifter till intressegrupper för OBM,
autism, djurhållning, PBS, RFT/ACT, undervisning & utbildning samt certifierade beteendeanalytiker.

•

Styrelsen har under året också arbetat med förberedelserna för den europeiska konferens som kommer att
äga rum i Stockholm i september 2014 i den Europeiska ABA-föreningens regi (EABA).

•

Kontakter har under året tagits med den norska föreningen NAFO och med den svenska föreningen för
kontextuell beteendevetenskaplig forskning (ACBS).

•

Vid ABAI Convention i Minneapolis, USA presenterades en poster i samband med den internationella delen
av programmet. Som vanligt arrangerades ett lotteri med en SWABA t-shirt som vinst och där intäkterna
oavkortat skänktes till Society for Advancement of Behavior Analysis (SABA).
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