Svenska föreningen för beteendeanalys

Verksamhetsberättelse för 2019
Medlemmar
Svenska föreningen för beteendeanalys (SWABA) hade 158 medlemmar registrerade under 2019.
Styrelsen
Styrelsen har bestått av Dag Strömberg (ordförande), Simon Mattsson (kassör), Tobias Rasmussen
(sekreterare), Eva Bertilsson, Staffan Holmberg, Stefan Sandberg (ordinarie ledamöter) samt Martin
Carlström och Magnus Starbrink (suppleanter).
Styrelsen har träffats vid 13 protokollförda möten under verksamhetsåret, inklusive en hel arbetsdag.
Däremellan har man haft mer informella kontakter.
Evenemang
Årsmötet 2019 hölls den 30 mars i Stockholm med 49 medlemmar närvarande.
Årsmötesförhandlingarna inramades av en föreläsning om beteendebaserad säkerhet, en om
belöningsbaserad djurträning och en av dr Jon A. Løkke (Norge), om vägledning ur ett
beteendeanalytiskt perspektiv.
• Den 29-30 september anordnade Association for Behavior Analysis International sin ABAI 10th
International Conference i Stockholm. Konferensen var välbesökt, med fler än 700 deltagare, och
uppskattad av både svenska och internationella gäster. Flera SWABA-medlemmar bidrog också till
programmet. Dagen efter konferensen arrangerade SWABA en workshop med Dr Joanne Robbins och
Dr Joe Layng, med två teman: Think Aloud Problem Solvings och Emotions.
• Den 19 oktober anordnades en höstträff i Stockholm. Dagens tema var att sprida beteendeanalys,
vilket avhandlades via två föreläsningar och en paneldiskussion. Dessutom hade vi en uppföljning av
ABAI International Conference.
• Åhörarkopior från både årsmöte och höstträff finns på hemsidan www.swaba.se.

•

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 16-17 november i Ljungskile. Vissa av
intresseområdena har aktiva nätverk på sociala medier. Vissa har fysiska träffar. Information om samtliga
intresseområden finns på föreningens hemsida.

Övrigt

•

Kontakter har under året tagits med den europeiska föreningen för beteendeanalys (EABA), för att
undersöka möjligheten för SWABA att bli affiliated chapter.

•

Vid ABAI Annual Convention i Chicago, USA, i maj 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 2019 ökade från 954 till 1105), LinkedIn, Twitter, Instagram och YouTube.

•

Under 2019 har hemsidan www.swaba.se uppdaterats på olika sätt. Sedan årsskiftet 2019/2020 är
proceduren för att bli medlem eller förnya sitt medlemskap förändrad. Årsavgiften betalas in via
hemsidan och gäller numera 12 månader från betalningsdatum i stället för, som tidigare, per
kalenderår. En nyhet är också att medlemskap i SWABA bland annat ger tillgång till sidor på
hemsidan som endast är åtkomliga för medlemmar.
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