Svenska föreningen för beteendeanalys

Verksamhetsberättelse för 2018
Medlemmar
Svenska föreningen för beteendeanalys (SWABA) hade 192 medlemmar registrerade under 2018.
Styrelsen
Styrelsen har bestått av Dag Strömberg (ordförande), Sara Ingvarsson (kassör), Tobias Rasmussen
(sekreterare), Eva Bertilsson, Johan Pahnke, Cecilia Öhrn (ordinarie ledamöter) samt Martin Carlström
och Magnus Starbrink (suppleanter).
Styrelsen har träffats vid 12 protokollförda möten under verksamhetsåret, inklusive en hel arbetsdag.
Däremellan har man haft mer informella kontakter.
Evenemang
• Årsmötet 2018 hölls den 24 mars i Stockholm med 68 medlemmar närvarande.
Årsmötesförhandlingarna inramades av en föreläsning om the non-social reinforcement hypothesis of
autism av dr Svein Eikeseth, en föreläsning om TAGteach och en om PAX Good Behavior Game.
• Den 6 oktober anordnades en höstträff i Stockholm med 86 deltagare. Programmet innehöll fem olika
föreläsningar om beteendeanalytiska insatser vid beteendeproblem, förändringsarbete i
organisationer, skolundervisning, diabetes typ 1 och lagidrott.
• Åhörarkopior från både årsmöte och höstträff finns på hemsidan www.swaba.se.
• Dessutom anordnades under hösten två mindre medlemsträffar i Göteborg och Karlstad.
Intresseområden
• Autism
• Certifierade beteendeanalytiker
• Djur
• Idrott
• OBM- beteendeanalys i organisationer
• Positivt beteendestöd (PBS)
• RFT/ACT
• Skola och utbildning
Intresseområde djur var medarrangör till konferensen CCC den 12-14 januari i Skara. Intresseområde
OBM anordnade tillsammans med OBM Network en konferens i Stockholm den 17-18 augusti med 98
deltagare från olika länder. Vissa av intresseområdena har aktiva nätverk på sociala medier. Information
om samtliga intresseområden finns på föreningens hemsida.
Övrigt
• Kontakter har under året tagits med den internationella föreningen för beteendeanalys (ABAI), bland
annat med anledning av ABAI 10th International Conference 2019 som kommer att äga rum i
Stockholm den 29-30 september 2019.

•

Vid ABAI Annual Convention i San Diego, USA, presenterades en poster i samband med den
internationella delen av programmet. Som vanligt såldes en SWABA-t-shirt genom budgivning, där
intäkterna oavkortat skänktes till Society for Advancement of Behavior Analysis (SABA).

•

Fortsatt utveckling av sociala media via aktivitet på SWABA:s hemsida, på Facebook (där antalet
gillare under 2018 ökade från 846 till 954), LinkedIn, Twitter och Instagram. Föreningen har
dessutom en egen Youtubekanal, där filmade föredrag från medlemsträffar kan ses.

•

Ett led i att sprida information om föreningen var att vi under året lät tillverka SWABA-pennor.

Stockholm 2019-03-08
Styrelsen för Svenska föreningen för beteendeanalys (SWABA)

