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Svenska OMEP 
Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire 
www.omep.org.se 

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Svenska OMEP år 2014 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordinarie ledamöter: 
Ingrid Engdahl, Stockholm, ordförande  
Bibi Karlsson, Göteborg, vice ordförande 
Eva Ahlin, Göteborg, kassör 
Margareta Blennow, Stockholm 
Karin Engdahl, Umeå 
Susanne Thulin, Kristianstad 
Eva Ärlemalm-Hagsér, Stockholm, sekreterare 
 
Suppleanter 
Gerd Almqvist-Tangen, Halmstad 
Vibeke Bing, Tjörn 
Maria Granberg, Umeå 
Laila Gustavsson, Ljungbyhed 
Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborg 
Carin Roos, Karlstad 
 
Adjungerade ledamöter:  
Mania Teimouri, Göteborg, redaktör för OMEP-nytt 
Inger Maurin, Lärarförbundet 
 
Revisorer 
Elisabet Doverborg och Solweig Eklund 
 
Valberedning 
Margareta Rönngren, Umeå, sammankallande 
Anette Hellman, Göteborg 
Elisabet Nyléus, Stockholm 
Charlotte Paggetti, Malmö 
 
Kontaktpersoner för kretsarna: 
Bibi Karlsson, Göteborgskretsen 
Karin Engdahl, Norrlandskretsen 
Lena Bäckström, Skånekretsen 
Eva Ärlemalm-Hagsér, Stockholmskretsen 
 
Medlemmar under 2014  
Organisationen har haft 142 individuella medlemmar och 20 organisationer varav de flesta är 
förskolor. Ansvarig för medlemsregistret har under året varit Bibi Karlsson. 
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Årsmötet  2014  
Svenska OMEPs årsmöte hölls den 8 februari i ABF-huset, Sveavägen, Stockholm, med 15 
närvarande medlemmar.  
 
Styrelsesammanträden 
Styrelsen har under arbetsåret haft fyra sammanträden. Ett konstituerande sammanträde hölls i 
samband med årsmötet den 8 februari i Stockholm, ett tvådagarssammanträde i Kristianstad 
23-24 maj, ett tvådagarssammanträde i Göteborg 26-27 september samt ett halvdagsmöte i 
Göteborg inför årsmötet den 20 februari 2015. 
 
Årsavgift  
Årsavgiften för enskild medlem 200 kr, för pensionärer 100 kr och för student 100 kr. 
Årsavgiften för organisation 600 kr. Prenumerationsavgiften på IJEC 210 kr 
 
Kretsarna 
Fyra lokala kretsar har under året varit aktiva med egna möten och föreläsningar. Samtliga 
kretsar har haft representanter i Svenska OMEPs styrelse. Kretsstöd har utgått till de kretsar 
som så önskat genom att 1/3 av de avgifter som inkommit från medlemmarna återbetalats till 
kretsarna med en garantisumma på minst 500 kronor. 
De fyra aktiva kretsarna har skrivit egna verksamhetsberättelser. 
 
Arbetet med FN:s nya mål Sustainable Development Goals 2015-
2030 
Ingrid Engdahl och Eva Ärlemalm-Hagsér har deltagit i var sitt möte anordnat av Svenska 
UNESCO-kommittén i Stockholm och diskuterat arbete under avslutningen av dekaden för 
utbilning för hållbar utveckling. Vid dessa möten har Global Action Programme samt 
Sveriges insatser diskuterats. Svenska OMEP deltar i den öppna dialog som förs via särskilda 
diskussionsforum kring dessa frågor. 
 
International Journal of Early Childhood – IJEC  
Från 2014 tillträder Donna Berthelsen, Queensland University of Technology, Brisbane, 
Australien som redaktör för IJEC. Från och med 2010 ingår IJEC i Springerförlagets 
tidskriftsutgivning, som därmed övertar det omfattande arbetet med administration och 
distribution av tidskriften. IJEC har presenterats i OMEP-nytt för att uppmana fler att bli 
prenumeranter. 
  
OMEP – nytt  
Svenska OMEP:s tidskrift OMEP- nytts uppskattade redaktör Mania Teimouri är 
arkitekturkonsulent från Göteborg. OMEP- nytt har under verksamhetsåret utkommit med tre 
nummer, med Stockholmskretsen, Göteborgskretsen och Skånekretsen som ansvariga. Den 
nya layouten är mycket uppskattad och övergången till att i de flesta fall distribuera tidskriften 
med e-post har inneburit stora ekonomiska besparingar. Ambitionen är att OMEP- nytt skall 
belysa Svenska och Internationella OMEPs verksamhet samt att sprida kunskap om forskning 
om barn 0-8 år. Under året har världskonferens och världsråd särskilt uppmärksammats.  
 
Svenska OMEP:s hemsida 
Svenska OMEP:s hemsida har adressen www.omep.org.se. Ingrid Engdahl har tillsammans 
med Eva Ärlemalm-Hagsér ansvar för sidan. Det går att skicka mail till ordförande, vice 
ordförande, kassör samt internationella OMEP direkt från hemsidan. 
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Arkivering av OMEP:s material 
Svenska OMEPs material finns arkiverat på TAM-Arkiv, Grindstuvägen 48 – 50 i Bromma, 
Stockholm. Arkivet kommer att vara tillgängligt för forskning. 
 
Kontakter med andra organisationer 
Samarbete har inletts med Teskedsorden, IPA Lekfrämjandet samt Språkkedjan kring möjliga 
projekt. 
 
Representation 
Medlemskap i andra organisationer 
Svenska OMEP är medlem i UNICEF, UNESCO, Föreningen för psykisk hälsa, Nätverket för 
Barnkonventionen samt SAMBA – samarbete för prioritering av barnen och representeras av, 
Eva Ärlemalm-Hagsér och Ingrid Engdahl samt av Ulla-Britt Larsson och Bibbi Tjernlund 
Ersson från Stockholmskretsens styrelse. 
Under året kan särskilt nämnas Nätverket för Barnkonventionens arbete med anledning av att 
Barnkonventionen blir 25 år. 
 
OMEP:s Europamöte i Cork, Irland 
Årets Europamöte var förlagt i direkt anslutning till världskonferensen i Cork, vilket innebar 
att flera svenska deltagare kunde delta i mötet.  
 
OMEP:s världskonferens i Cork, Irland i juli 
Svenska OMEP representerades av Eva Ahlin, Ingrid Engdahl, Eva Ärlemalm-Hagsér 
OMEP:s världspresident Ingrid Pramling Samuelsson, Maria Granberg och Lilian Molin från 
Norrlandskretsen, Laila Gustavsso, Gisela Hofmasnn och Lena Bäckström från Skånekretsen, 
Annika Rosenqvist, Shirin Fazel-Zandy och Emelie Stavholm från Göteborgskretsen samt 
Elisabet Nyléus, Marsella Qvicker och Cecilia Press från Stockholmskretsen. Deltagarna höll 
egna presentationer vid konferensen. Kongressen var mycket givande och intressant samt 
välordnad. 
 
Slutord 
Styrelsen har under året utvecklat Svenska OMEP i ännu tydligare riktning mot att vara en 
mötesplats mellan olika yrkesgrupper som professionellt har sin vardag tillsammans med 
barn. Under året har det tagit sig konkret uttryck i det stora och lyckade arbetet med OMEP:s 
världsprojekt Lärande för hållbar utveckling där medlemmar i Svenska OMEP har presenterat 
sitt arbete både lokalt och internationellt.  
Styrelsen vill också framhålla det fina samarbetet med internationella OMEP genom Ingrid 
Pramling Samuelsson.  
Styrelsen vill tacka alla som gjort det möjligt att bedriva Svenska OMEPs verksamhet och vill 
särskilt tacka kretsarna för deras engagemang och arbete. Stort tack riktas också till 
redaktören för OMEP - nytt Mania Teimouri. 
 
Göteborg 2014-02-20 
 
 
Ingrid Engdahl   
 
 
Eva Ahlin   Bibi Karlsson Karin Engdahl 
 
 
 
Margareta Blennow  Eva Ärlemalm-Hagsér Susanne Thulin 


