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CIF Sweden är en politiskt och religiöst obunden ideell 
organisation som är öppen för professionella inom det 
sociala fältet, såsom socialarbetare och fritidsledare, samt 
övriga som stödjer verksamheten.

CIF har som övergripande mål att främja fred i världen. 
Genom att professionella inom det sociala fältet deltar i 
internationella utbytesprogram och lär av varandra ökar 
den professionella kunskapen och förståelsen för kultu-
rell mångfald.

CIF Sweden har sitt ursprung ur den amerikanska orga-
nisationen Council of International Programs (CIP). CIP 
grundades på 1950-talet av Dr. Henry B. Ollendorff, en 
tysk advokat och sedermera socionom, som flytt andra 
världskriget för att bosätta sig i USA.  
 Ollendorffs vision var att skapa internationella utby-
tesprogram för tyska och amerikanska socionomer och 
fritidsledare i syfte att öka förståelsen och respekten 
för kulturell mångfald, så att det som hänt under andra 
världskriget aldrig skulle kunna hända igen.

 Då intresset för CIP spreds utanför USA och Tyskland 
skapade alumner från CIP år 1960 Council of Internatio-
nal Fellowship (CIF International). Sedan dess har över 30 
avdelningar av CIF bildats världen över. CIF Sweden är 
den svenska avdelningen av CIF International och har 
ett hundratal medlemmar runt om i Sverige.

CIF – Swedens målsättning är:
l att verka för ett internationellt utbyte mellan profes-
sionella inom det sociala fältet, såsom socialarbetare och 
fritidsledare

l att arbeta för upprätthållande av kontakter och ut-
byte av erfarenheter mellan tidigare deltagare i CIP- eller 
CIF-program

l att verka för att rekrytera nya deltagare, medverka 
vid uttagning samt på lämpligt sätt förbereda dem för 
programmen utomlands, samt

l att verka för att det i Sverige anordnas utbytespro-
gram.

Omslagsbilder:  
Till vänster: Deltagarna i svenska programmet 2018; Deltagarna i CIF Internationals 
årliga konferens 2015, arrangerad av CIF Sweden; Deltagarna i svenska programmet 
2017 
Till höger: Årsmötet 2019; Svenska gruppen på CIF Internationals konferens i Saint 
Malo, Frankrike, sommaren 2019; Deltagarna i svenska programmet 2019
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Verksamhetsberättelse
CIF-Sweden 2020

”2020 kom att bli ett 

väldigt speciellt år.”

Allvarliga gruppdiskussioner på årsmötet

2020 kom att bli ett väldigt speciellt år, för oss alla på 
olika sätt, men också för CIF. Corona-pandemin spreds över 
världen och knöt oss samman på ett sätt, vi satt alla i sam-
ma båt, men skapade avstånd mellan oss på ett annat.   
 Hjärtat i CIF är de möten och relationer mellan männ-
iskor som den möjliggör. Vår organisations grundläggande 
syfte är att minska konflikter och orättvisor i världen, ge-
nom att vi möts, lär känna varandra och ökar vår kunskap 
om och förståelse för varandra. 
 
När vi gick in i 2020 var planen att sju personer skulle 
delta i vårt ordinarie svenska CIF-program. De sju kom från 
Argentina, Australien, Rumänien, Tanzania, Turkiet och 
USA. Både de som skulle delta och vi som arrangerade såg 
fram emot fyra intensiva veckor späckade med samtal, frå-
gor, ny kunskap, kulturkrockar, lärdomar, språkförbistringar, 
överraskningar, nya vänner, skratt och kanske även lite gråt.  
 Det svenska programmet fick förstås ställas in, precis som 
alla andra program på vårt runda klot. De 
två svenskar som tagits ut till Skottlands 
respektive Japans program fick se även 
dessa inställda.  
 
Några medlemmar har lämnat förening-
en. Medlemsantalet har sjunkit från 85 2019 till 80 2020. 
 Under hösten skulle det så kallade Nordic-Baltic meeting 
ha ägt rum i Sankt Petersburg och i november Board of 
Directors (BD) i Marrakesh. Båda dessa möten fick i stället 
genomföras digitalt, med ett reducerat innehåll.  
 CIF Nederländernas jubileum för att fira CIF:s 60-årsdag 
blev inställt. Även CIF Swedens höstmöte blev digitalt och 
julfesten ställdes in.  
 
2020 blev helt klart ett tufft år för såväl CIF som för oss 
som människor, ett år som präglats av mycket oro och sorg, 
och som sannolikt förändrat oss och vårt samhälle i grun-
den.  
 Men - för att använda en ganska sliten fras vid det här 

laget - inget ont som inte för något gott med sig. Pandemin 
har också fört med sig utveckling och den tydligaste är den 
digitala.  
 Något som vi pratat om på flera BD-möten som ett nöd-
vändigt utvecklingssteg, det vill säga att ses digitalt, kom att 
bli verklighet. Det fanns helt enkelt inget annat alternativ. 
Två digitala möten har genomförts och det fungerar faktiskt 
riktigt bra.  
 
Österrike var först ut med att bjuda in till ett digitalt 
CIF-program, det som vi internationellt kallar Internatio-
nal Professional Exchange Programme (IPEP). Finland och 

Sverige var inte långt efter. Flera branscher 
har också arrangerat särskilda möten om 
hur pandemin hanteras och påverkar 
befolkningen och det sociala arbetet, där 
CIF-medlemmar i olika länder bjudits in 
för att berätta.  

 Men kanske det finaste av allt, många har berättat att de 
kontaktat personer som de mött genom CIF, som de inte 
haft kontakt med på länge. Så pandemin har faktiskt bidra-
git till att stärka relationer världen över.  
 
CIF Swedens styrelse har också jobbat på, genom digitala 
möten under i stort sett hela året. Här följer en redogörelse 
för vad vi ägnat oss åt.  
 På årsmötet i februari 2020 valdes 7 personer att utgöra 
styrelse för CIF Sweden. Ordförande väljs av årsmötet och i 
övrigt väljer styrelsen hur den vill konstituera sig. 2020 satt 
följande personer i styrelsen. 
 

Namn Ansvarsområden

Tina Trygg Ordförande

Sanna Halfdan
Vice ordförande & ansvarig för so-
ciala medier

Berith Josefsson
Sekreterare, praktikortsansvarig & 
ansvarig för medlemsregistret

Marie-Anne Karlsson Kassör

Margot Bandmann Fondansvarig

Ewa Lindblad Koordinator för svenska programmet

Annica Frank
Webmaster & koordinator för 
svenska programmet

Årsmötesdeltagarna samlade till plenum och förhandlingar
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Verksamhetsberättelse
CIF-Sweden 2020

”Trots pandemin har vi 

fått några nya medlem-

mar under 2021.”

Monica Hedenbro föreläser om kommunikation i familjen och 
inverkan på framtida social kompetens

Kristina Weinsjö berättar om sitt besök hos CIF-Taiwan

Styrelsen har sammanträtt 9 gånger 2020 samt vid ett 
tillfälle i januari 2021. Styrelsen har arbetat i enlighet med 
den verksamhetsplan som beslutades på årsmötet 2020.   
 Styrelsen har i sin verksamhetsplan några stående aktivi-
teter som genomförs varje år och särskilda aktiviteter som 
ska slutföras samma år. Till följd av pandemin fick några av 
aktiviteter, både stående och särskilda, ställas in eller skjutas 
upp till följd av pandemin.

Aktiviteter som ställts in eller skjutits upp  
l Anordna svenska programmet 
l Uttag av stipendiater för 2021 
l Anordna julfest 
l Möte med de lokala CIF-grupperna/medlemmarna 
l Aktiviteter för att öka antalet medlemmar som åker på  
      program 
l Sprida information om att CIF finns och vad CIF  
      erbjuder 
l Träffa CSA för att informera om verksamheten 
l Ta fram en plan för hur Lollie Nilsson Baileys gåva  
      ska användas

Till följd av ovissheten om hur länge 
pandemin skulle fortgå togs en flyer för 
2021 års program fram och lades på CIF-
internationals webbplats. Under hösten 
stod det dock klart att det inte skulle 
kunna bli något sedvanligt program 2021.  
 Under november och december månad tog en arbets-
grupp fram ett förslag på ett digitalt program, som beslu-
tades av styrelsen och som kommer att genomföras i maj. 
Österrike och Finland har gjort detsamma, men alla tre 
länder har valt lite olika upplägg på programmen.  
 Ordförande för CIF Sweden kommer att föreslå att EC 
följer utvecklingen och ger tid på nästa BD-möte för ett 
erfarenhetsutbyte om utfallet på de digitala programmen.   
 De tre stipendiater som sökte till svenska programmet 
2021 har informerats om möjligheten att söka till det digi-
tala programmet. 

Alla aktiviteter för att sprida kunskap om CIF har satts 
på paus. Eftersom CIF:s kärnverksamhet inte går att ge-
nomföra under pandemin har styrelsen sett det som bättre 
att använda styrelsens resurser på annat sätt; detta utifrån 
antagandet att det kan vara svårt att locka nya medlemmar 
till en förening vars syfte just nu inte är möjligt att uppnå.  
 Trots detta har vi fått några nya medlemmar under 2021. 
Praktikorterna fick under året möjlighet att på CIF:s bekost-
nad gå ut och äta middag tillsammans i syfte att upprätt-
hålla kontakt. Några praktikorter bjöd med socialarbetare 
som är aktiva under programmet vilket resulterade i flera 
nya medlemmar. 

Vad gäller arbetet med att diskutera den generösa dona-
tion som Lollie Nilsson Bailey gett CIF 
Sweden, har det skjutits fram till 2021 
för att möjliggöra ett fysiskt möte för den 
utsedda arbetsgruppen. 

Aktiviteter som genomförts  
Information till medlemmarna 
Under 2020 skickades tre medlemsbrev 

ut. I dessa brev har styrelsen informerat om vad som händer 
i föreningen och hur styrelsearbetet fortskrider. Varje med-
lemsbrev har innehållit information om hemsidan och hur 
man loggar in på medlemssidorna.  
 På medlemssidorna har alla styrelseprotokoll lagts ut. Att 
förvalta och utveckla föreningens hemsida och Facebook-
sida är nu en stående aktivitet för styrelsen. 

Under våren publicerades miniintervjuer med åtta med-
lemmar på föreningens Facebook-sida. Intervjuerna rörde 
medlemmarnas minnen av de CIF-program de deltagit i, 
vad de upplevde och vad de burit med sig av sin erfarenhet. 
 
Anordna höstmöte 
Den 10 oktober anordnades ett digitalt höstmöte. Temat var 
pandemin, hur den påverkat det människors vardag och det 
sociala arbetet i olika länder.  
 Tre tidigare deltagare i vårt svenska program bjöds in att 
berätta. Vi fick lyssna till Maria Puiu från Rumänien och 
Kirsten Prange, som deltog från Tyskland. Båda berättade 
om på vilket sätt arbetet som socialarbetare har påverkats 
under pandemin.  
 Sujata Bhan deltog från Indien och berättade om hur 
svårt det har varit upprätthålla skolgång för barn med funk-
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Verksamhetsberättelse
CIF-Sweden 2020

Roland & Jorun delade med sig av intryck & upplevelser från 
CIF-konferensen i Saint Malo, Frankrike

Som brukligt serverades fantastisk spis under årsmötet

tionsnedsättning i de områden där tillgång till exempelvis 
datorer och internet är bristfällig.  
 Vi fick också lyssna till de svenska CIF-medlemmarna 
Kristina Weinsjö och Helena Olsson som båda deltagit i lik-
nande möten arrangerade av Taiwan respektive Argentina. 
Även om mötet inte kan jämföras med att träffas i verkliga 
livet, när det gäller lättheten att ställa frågor, samtala och 
dela erfarenheter med varandra, så fungerade formen riktigt 
bra.  
 
Tillsammans med praktikorterna utveckla ansöknings‑
processen till svenska programmet 
Denna aktivitet genomfördes redan under årsmötet 2020 
då en plan togs fram för hur ansökningsprocessen skulle 
gå till med större delaktighet av praktikorterna. Dessvärre 
kunde den nya processen inte prövas eftersom programmet 
ställdes in. 

Undersöka möjligheten att förvara handlingar om CIF 
hos Riksarkivet 
Under året har en arbetsgrupp bestående av styrelsemed-
lemmar och Agneta Björklund undersökt möjligheten att 
samla ihop handlingar som beskriver föreningens verksam-
het över tid och förvara dessa hos Riksarkivet.  
 Detta innebär en engångskostnad på 1 500 och därutöver 
1 800 kr för arkivering av en hyllmeter under tio år. Arbetet 
med att samla in material från föreningens 
medlemmar kommer att pågå även under 
2021. 

Formulera förslag på hur CIF Sweden 
ska förhålla sig till klimatkrisen 
Ett förslag till en policy med tillhörande 
handlingsplan har tagits fram som presen-
teras för medlemmarna på årsmötet 2021.  
 
Riktlinjer för ersättning  
Styrelsen har också reviderat riktlinjerna för vad CIF 
Sweden ersätter i två situationer. Den första rör en utökad 
möjlighet till ersättning för mat och dryck samt aktiviteter 

under stipendiaternas vistelse på praktikorterna.  
 I det andra fallet har styrelsen valt att under vissa förut-
sättningar ge möjlighet till ersättning till alla medlemmar 
för resor till de aktiviteter som CIF Sweden anordnar. Rikt-
linjerna finns på medlemssidorna. 

Övrigt 
Styrelsen har också upprättat en lista på vilka medlemmar 
som varit på program, var och när, i syfte att användas vid 
ansökningar till IPEP´s

Tack från styrelsen 
Styrelsen vill rikta ett stort tack till de 
medlemmar som på olika sätt under 2020 
bidragit med sin tid, sina idéer och arbets-
insatser av olika slag. Det gör det möjligt 
för föreningen att genomföra sina arbets-

uppgifter.  
 Tack särskilt till Birgit Pettersson som ställt upp som 
värdfamiljsansvarig, även om inget program kunnat genom-
föras. Tack till Tina Rosén som startat upp ett Instagram-
konto för CIF. Tack till Agneta Björklund för arbetet med 
arkivering av CIF:s verksamhet. Tack till Tommy Fogelberg 
för arbetet med att sätta samman verksamhetsberättelsen. 
Och tack till alla i praktikorterna för att ni finns där och 
väntar på att få vara en del av det svenska programmet igen. 
 Tack till Storsthlm för möjligheten att låna lokal för 
årsmöte, höstmöte och styrelsemöten (även om de varit få i 
år). Tack till Centralförbundet för Socialt Arbete för ekono-
miskt bidrag. 

Slutligen, ett stort tack till alla medlemmar för att ni väl-
jer att stanna i CIF! Vi håller i, håller ut och håller avstånd 
tills denna pandemi är över. Vi får nöja oss med digitala 
möten fram tills dess och ser fram emot att ses igen när det 
är över.        Styrelsen för CIF

”Stort tack alla  

medlemmar för att  

ni stannar i CIF!”
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Årsredovisning 2020 & budget 2021
Resultaträkning Budget 2021 2020 2019
Intäkter
Medlemsavgifter 24.000 23.650,00  28.000,00
Avgift årsmötet 0 6.500,00 8.050,00
Fondmedel CSA 0 60.000,00 60.000,00
Lotteri årsmöte 0 2.010,00 2.010,00
Avgift höstmöte 5.000 0 5.490,00
Testamentsgåva  250.000 
Summa intäkter 29.000 342.160,00 103.550,00

Kostnader
Svenska programmet 10.000 0 47.602,10
CIF International 9.000 8.257,87 8.256,79
Bankavgifter 1.000 951,60 751,50
Kontor, tryckning 500 3.123,75 399,00
Dator &Internet 2.500 612,50 468,75
Styrelsen 3.000 150,28 2.448,29
Lokal 4.000 0 2.200,00
Höstmöte, jul & kulturfest 5.000 0 5.579,11
Årsmöte 0 6.933,55 7.164,50
Resor medlemmar 7.000 3.269,20 9.151,00
BD-möte 0 0 3.525,00
Gåvor, representation 1.500 119,90 500,00
Baltmöte 0 0 0
Övriga kostnader 0 5.695,00         0
Summa kostnader 43.500 29.113,65 88.046,04
Årets resultat ‑ 14.500 313.046,35 15.503,96
Balansräkning  31/12/20 31/12/19
Tillgångar
Likvida medel (kassa/bank)  607.776,97 294.730,62
Summa tillgångar  607.776,97 294.730,62
Skulder
Övriga skulder   43.532,50
Summa skulder  43.532,50
Eget kapital
Bundet kapital  
Sverige - Finlandfonden *  43.532,50 
Fritt kapital  
Ingående kapitalbehållning  251.198,12 235.694,16
Årets resultat  313.046,35 15.503,96
Summa eget kapital  607.776,97 251.198,12
Summa eget kapital & skulder  607.776,97 294.730,62

*  Tillgångarna i Sverige - Finlandfonden får ej användas till löpande verksamhet,  
utan ska användas enligt uppsatta kriterier beslutade vid CIF-Swedens årsmöte den 2 februari 2019.
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Cleveland International Program grundades på 1950-ta-
let av Dr. Henry B. Ollendorff, en tysk advokat, som fängsla-
des av nazisterna 1937, men lyckades rymma och flydde till 
USA. Han bosatte sig i Cleveland, Ohio, och utbildade sig 
till socialarbetare.  
 Ollendorffs vision var att skapa internationella utbytes-
program för tyska och amerikanska socionomer och fritids-
ledare i syfte att öka förståelsen och respekten för kulturell 
mångfald, så att det som hänt under andra världskriget 
aldrig skulle kunna hända igen.  
 Det första programmet i sitt slag ägde rum i Cleveland 
i maj 1956 med 25 deltagare från Tyskland. Programmet 
varade i fyra månader. 

Redan året därpå dubblades antalet deltagare, och utöver 
Tyskland representerade deltagarna ytterligare sju europe-
iska länder. 
 Programmet hade sedan under många år mellan 150 
- 200 deltagare, och för att kunna ta emot alla, skapades 
filialer i flera olika städer i USA, utöver Cleveland. 
 För att kunna samordna programmet som nu fanns spritt 
i ett stort antal städer i USA, administrera deltagare mm, så 
bildades på 60-talet Council of International Programs - CIP, 
med säte i Ohio.

Programmets ökade popularitet ledde till att människor 
som deltagit i programmet nu fanns spridda över världen. 
Naturligt kände de ett behov av fortsatt kontakt, profes-
sionellt utbyte, internationella utblickar mm., även efter 
återkomsten till hemlandet.   
 För att tillfredsställa det behovet, orka med att organ-
siera, få en ekonomi stark nog att bära ett sånt projekt så 
bildades en slags alumniorganisation, Council of Internatio-
nal Fellowship - CIF.

CIP ‑ CIF 
Ursprung & Historik

Bildandet skedde den sjätte november 1960, på ett vand-
rarhem i Hamburg. Vid bildandemötet var följande länder 
representerade; Belgien, Danmark, Finland, Frakrike, Grek-
land, Italien, forna Jugoslavien, Libanon, Nederländerna, 
Norge, Sverige och Tyskland. 

Ett naturligt nästa steg, vilket skedde inte långt efter 
bildandet, blev att landsspecifika alumner bildades. 
CIF-Swedens bildande kan vi datera till september 1961.   
 Bildandemötet ägde rum på Tollare folkhögskola i Nacka, 
och värt att notera är att bildandemötet ärades med ett 
besök av just Henry B. Ollendorff! 
 CIF Sweden har idag 80 medlemmar och anordnar årli-
gen ett svenskt program för deltagare från andra länder.

Idag finns det över 30 nationella branscher av CIF, och 
vartannat år samlas medlemmar från alla länder till kon-
ferens med spännande föreläsningar, sedvanliga kongress-
förhandlingar med val av styrelse och andra funktioner i 
den övergripande organisationen CIF International. Kon-
ferenserna är ju också ett bra sätt att hålla kontakt med 
människor över hela världen. Sverige har varit värdland för 
CIF-konferenser 1971, 1993 och 2015.
 Sveriges långa historia i organisationen tillsammans 
med faktumet att vi har haft många deltagare ute i olika 
program, gör att vi genom åren haft viktiga uppdrag i, och 
starkt bidragit till utvecklingen av CIF  International.

Henry B. Ollendorff

Henry deltog ofta på CIF-möten och vid uttagning av  
deltagare i USA-programmet
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Dr. Henry B. Ollendorffs Speech To The First Participants 
In Cleveland International Program 1956You have asked about the meaning of this project of ours. Let me try 

to make it understood by referring to it as a living monument, - a mo-

nument alive and for the living. That monument has a foundation and it has a statue.
The foundation is made up from memory. It is declined to the mil-

lions who have fought and dies so that our country may remain free 

and yours may become free again. They have laid down their lives on 

the battlefields of the world, the concentration camps, the bombed-

out-cities . They have saved our country‘s honor on July 20, 1944. 

They have braved the communist‘s tanks on June 17, 1953
Their sacrifice is the foundation on which we - the survivors – can 

build. The statue on the living monument is hope. Hope for freedom, 

- hope for peace, - hope for security, - but freedom is the greatest of 

them.
 When you entered the harbor of New York, the Torch of Freedom 

greeted you. But you have learned, even more thoroughly, than we 

have, that freedom does not just happen, - rather, as the great Ger-

man poet said, ―in order to have it, freedom must be re-conquered 

each and every day‖. This task that of pour generation, yes – but even more so is the 

task of our children and your children, - of your youth and of ours. 

That is the cause which unites you as leaders of German youth, with 

my colleagues and me who – as you – have dedicated their lives to its 

fulfillment.
 I think of Thomas, my friend‘s young son in West-Berlin, and I 

think of my own son. And then I know that they will have a task 

together with all the other Thomases and all the other Franks, - to 

make freedom secure for every one - everywhere.
 To that memory and to that hope, this project is dedicated. May it 

do its littles bit to bring about the dawn of a new day which will beck-

on a news generation to the shores of a freedom world.Thursday, May 3, 1956 Henry B. Ollendorff
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CIF - Sweden
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