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Kredsformand på femte år for kreds Vestegnen og bestyrelsesmedlem i SSP-Samrådet.
Privat bosiddende i Lyngby – gift og har tre børn.
Fødselsdag: 17. august 1967 i Aalborg.
Diplom i ledelse fra Metropol i 2011 - 2015.
Procesledelse – projektledelsen - Forandringsledelse i U teori – konfliktmægler.
Sommerkursus i kriminologi fra Københavns Universitet.
Bachelor- læreruddannelsen fra Metropol 2005.
Restaurantchef for restauranterne Peder Oxe og Pasta Basta Kbh. 1994 - 2001.
Jeg kan altid kontaktes på mail: annie.johanson@rk.dk og på mobil: 2367 7127.

Bud på SSP-Samrådets udfordringer og muligheder i de kommende år
Partnerskaber: Fortsat fokus på hvem vi skal vi samarbejde med, hvordan skal vi gøre det og hvad målet / udbyttet
skal være for os som organisation.
Kommunikation: Vi skal være tydelige i ord og handling også over for pressen, idet dette vil gøre os til den seriøse
samarbejdspartner, vi ønsker at være. Vi skal sammen forholde os til de samfundsmæssige strømninger, og være en
proaktiv organisation man ønsker at lytte til, og en vigtig videnskilde.
Udvikling: Vi skal være synlige, såvel indadtil som udadtil, således at vi kan tage højde for de mange forskellige praksisser, som vores organisation rummer i de 98 kommuner, og sammen holde fast i, at vi som forening er ét fælleskab. Vi
skal være opsøgende i forhold til internationale tendenser relateret til børn og unge, og oversætte det til dansk kontekst. Forstået sådan at når vi selv, eller via pressen, bliver opmærksom på udfordringer, vil vi sammen kvalificere
vores bud på forebyggelse og hermed anerkendes som nøglespiller i samfundets løsninger.
Samskabelse: Gennem engagement og medansvar skal bestyrelsen fortsat bidrage til nye veje og konkret styrkelse og
udvikling af kredsarbejdet, SSP-organisationers forankring i kommunerne og vores nuværende eksterne samarbejde
med bl.a. DKR, Nordisk samarbejde og det politiske niveau, men også nye som BKF – forening for skole – og kulturchef
foreningen og FSD – socialchefernes forening.
Økonomi: Budgettet skal ligeligt understøtte drift og udvikling. Vi skal strategisk sætte os nye mål og udvikle indsatser
til gavn for alle SSP organisationer. Vi skal holde fast i det gode vi har, og sikre os at være på forkant med det nye der
kommer.

Kernepunkter for mig som ny formand for SSP-Samrådet
Jeg kan kun blive god som formand i et stærkt fælleskab og i et tæt samarbejde i bestyrelsen. Jeg vil fortsat arbejde for
en mangfoldig tilgang og ser SSP-Samrådets DNA, som det kriminalpræventive felt, hvor forskningsbaseret og anerkendt viden går hånd i hånd med praksis erfarings- og vidensdeling, og hvor vi som landsdækkende organisation påvirker myndigheder og beslutningstagere fra vores udsigtspost.
Med min erfaring, som kredsformand for kreds Vestegnen, har mit fokus været at styrke og motivere til faglige, saglige, såvel som konkrete praksisser, som f.eks. faglig fordybelsesmøder, som kunne opkvalificere og understøtte hinandens organisationer. Sammen med kredsens næstformand har jeg faciliteteret og rammesat flere processer og projekter, så dels medlemmerne, har følt sig mødt, samt kvalificeret det forebyggende arbejde gennem f.eks. vores fælles
projekt mellem 11 kommuner om social pejling. Denne samarbejdskultur og form har jeg bragt med i mit bestyrelsesarbejde og i det foregående år gået foran i den fornyelige visionsproces, samt evaluering og nye mål for selve bestyrelsesarbejdet i en innovativ og medinddragende version.
Jeg har erfaring med at kommunikerer tydeligt ift. pressen, det politiske niveau og til børn, unge og deres forældre.
Gennem fortsat engagement og dialog i et stærkt fælleskab med jer og SSP-Samrådets bestyrelse håber jeg at kunne
arbejde som formand for vores fælles mission.
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