Viktig information till SFSP:s
medlemmar och prenumeranter
Som vi nämnt tidigare har förbundet haft ett kraftigt
sjunkande medlemsantal under flera år. Det har lett till ett
återkommande ekonomiskt underskott för förbundet.
Vid ett extra årsmöte den 23 oktober 2016 togs ett beslut
att förbundet måste avvecklas. Det betyder inte att
lokalföreningarna måste avsluta sina verksamheter utan
de kan fortsätta att drivas regionalt. Vid årsmöte i mars
2017 kommer det slutgiltiga beslutet om nedläggning att
tas och det måste påbörjas ett avvecklingsarbete.
Det har funnits starka krafter inom styrelsen att försöka
komma med förslag på aktiviteter för att minska
på kostnader och försöka få fler medlemmar. Men
bedömningen är att de ekonomiska svårigheterna är så
pass stora att det inte kommer att kunna lösa förbundets
situation.
I stadgarna står det att förbundet ska utge tidningen
Specialpedagogisk tidskrift – att undervisa. Det nummer
4/2016 som du nu har i handen kommer att vara det sista
nummer som vi ger ut, d.v.s. ingen tidning utkommer
efter det här numret.
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Inför 2017 kommer inga medlemsavgifter att tas ut och
inga avgifter för prenumerationer. Förbundet kommer att
finnas kvar fram till mars 2017 och hemsidan kommer
att vara tillgänglig fram till slutet av mars 2017.
Redaktionsrådet undersöker om vi kan använda
hemsidan för att lägga ut specialpedagogiska artiklar
under perioden januari till mars 2017. Följ oss på
hemsidan www.sfsp.se.
Vi alla som kämpar för barn, ungdomar och vuxna med
behov av särskilt stöd vet att det inte är bristen på intresse
eller behov som ligger till grund för det här beslutet utan
det är förbundets ekonomiska läge.
Som styrelse och revisorer måste vi ta ansvar för
förbundets ekonomiska situation och därför ser vi oss
tvungna att gå ut med den här informationen till alla
medlemmar och prenumeranter.
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