
 

      Verksamhetsberättelse 2013 

 
 

Styrelsen för FAS-föreningen avlämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 

1 januari till 31 december 2013 

 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:  

Ordförande  Katarina Wittgard     

Ledamöter  Susanne Gutke 

Annika Andersson 

Paula Skånberg 

Marlene Boman  (1/1 – 20/5)   

Suppleanter  Karin Fennhed 

Doris Lundqvist 

 

Övriga uppdrag 

Revisor: Jessica Mattsson 

Revisorssuppleant: Åsa Priebe 

Valberedare: Eva Gustavsson och Tore Gustavsson 

 

Verksamheten 

Styrelsemöten via Skype har hållits rutinmässigt under året. Systemet har stora ekonomiska fördelar, men 

tekniken har brister och fungerar dåligt för att exempelvis reflektera över verksamheten eller diskutera större 

frågor. Skype lämpar sig därför bäst för att uppdatera styrelsen och ta beslut i praktiska frågor. Styrelsen har 

haft 10 protokollförda möten, varav två fysiska, samt i övrigt hållit kontakt via dator och telefon. 

Föreningen höll ordinarie årsmöte lördagen 16 mars 2013 på Hotell Hasselbacken, Djurgården. Femton 

medlemmar deltog i årsmötet.  

Vid ordinarie medlemsmötet på Kuggaviksgården 11 augusti hölls val till styrelsen och16 röstberättigade 

medlemmar deltog. Ordföranden, Katarina Wittgard, som under en längre tid haft önskemål om att träda 

tillbaka befriades från sitt uppdrag och Annika Andersson valdes enhälligt till ny ordförande.  

 

Styrelse och övriga funktionärer som valdes att tillträda 1 januari 2014: 

a) Annika Andersson, ordförande  

b) Paula Skånberg och Eva Gustafsson, ledamöter för två år (2014 och 2015) 

c) Karin Fennhed, ledamot för 1 år (2014), fyllnadsval    

d) Birgitta Sjövall och Katarina Wittgard, suppleanter för 1 år 

e) Jessica Mattsson, revisor  

f) Åsa Priebe, revisorssuppleant   

g) Tore Gustafsson och Roger Skånberg, valberedning  
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Nka Nationellt kompetenscentrum 

Anhöriga www.anhoriga.se 

Barn som anhöriga, artikelnr 2013-

6-6, kan beställas/laddas ner från 

www.socialstyrelen.se  

SPSM, Specialpedagogiska 

skolmyndigheten www.spsm.se 

Borgestadklinikken 

www.borgestadklinikken.no 

 

 

CAN, Centralförbundet för 

Alkohol- och Narkotikaupplysning 

www.can.se 

EUFASD Alliance, European Fetal 

Alcohol Spectrum Disorders 

Alliance www.eufasd.org 

Eurocare, European Alcohol Policy 

Alliance www.eurocare.org 

NordAN, Nordic Alcohol and Drug 

Policy Network www.nordan.org ) 

Under 2013 har 10 nya familjer tillkommit och medlemstalet uppgick till ca 300 röstberättigade medlemmar 

per den 31 december 2013. Medlemsbrev har gått ut via e-post och vanlig post cirka 10 gånger under året.  

Kansliet har varit bemannat alla vardagar på förmiddagen och vissa eftermiddagar. Telefontid dagligen kl 

8-14. Förutom ordföranden tjänstgör Lennart Wittgard på kansliet.  

 

Medlemsverksamhet 

I mars arrangerades en medlemsträff  på ett soligt Skansen i 

Stockholm där ett tjugotal personer träffades. Träffen inleddes 

med gemensam lunch och därefter togs barnen omhand av 

föreningens ledare medan de vuxna hade årsmöte.    

Vid årets ungdomsläger på Kuggaviksgården deltog ett tiotal 

ungdomar från olika delar av landet. Deltagarantalet var lågt och 

en utvärdering visade att många ungdomar nu har blivit så pass 

gamla att de inte längre är intresserade av denna typ av läger, eller 

att de har sommarjobb, samtidigt som det inte fyllts på med yngre 

ungdomar. Trots det låga antalet var de som deltog nöjda. En 

fördel med få ungdomar var att man kunde åka iväg till Ljungskile 

och en heldag på Johanna Abrahamssons cirkusskola.  

 

 

 

Utåtriktad verksamhet   

Under året har diskussioner förts med Socialstyrelsens avdelning för 

kunskapsstöd angående möjligheten att ta fram undervisningsmaterial om 

FASD riktat till exempelvis skolan. Annika Andersson och Katarina 

Wittgard kallades till ett möte där även representanter från Nka 

medverkade. Samarbetet har bland annat resulterat i en text om barn med 

alkoholrelaterade fosterskador i skriften Barn som anhöriga, samt en 

filmapresentation om FASD på Nka’s hemsida. Samarbetet fortgår. 

Tillsammans med Ann-Britt Thulin från Socialstyrelsen deltog Katarina 

Wittgard även i ett möte med Specialpedagogiska skolmyndigheten för 

att undersöka möjligheterna till samarbete.     

Samarbetet med Malmö Högskola har fortsatt och bland annat 

resulterat i en ansökan om medel för att arrangera en dialogkonferens 

kopplad till forskningsarbete om FASD. Pengar för ändamålet har 

dessvärre inte beviljats. Samarbetet med MH har också lett till att Karl 

Wittgard vid ett flertal tillfällen bjudits in för att föreläsa för bland annat 

socionomstudenter och olika personalkategorier i Malmö stad.  

Föreningen har bistått Psykologiska institutionen i Göteborg med 

stöd i deras forskningsarbete bland annat med hjälp att få kontakt med 

vuxna med FASD. 

Paula Skånberg har knutit kontakt och förmedlat information om 

FASD och föreningens föreläsningsverksamhet till Gryning Vård AB.  

I samband med 9/9 skickades pressmeddelande och information ut till 

media  

Kontakterna med Borgestadklinikken i Norge har bland annat 

resulterat i att Karl och Katarina Wittgard inbjudits att föreläsa vid ett 

seminarium i Molde. Borgestadklinikken har även köpt in studiematerialet 

Första [FASD]hjälpen.  

http://www.anhoriga.se/
http://www.socialstyrelen.se/
http://www.spsm.se/
http://www.borgestadklinikken.no/
http://www.can.se/
http://www.eufasd.org/
http://www.eurocare.org/
http://www.nordan.org/
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Statsbidrag i olika former beslutas av 

regeringen, Socialdepartementet utfärdar 

förordningar om hur det ska användas 

och utifrån förordningarna administreras 

bidragen av Socialstyrelsen 

http://www.socialstyrelsen.se/statsbidrag/

aktuellastatsbidrag/rikstackandeorganisat

ionersomb. 

Som en effekt av nätverkande med CAN bjöds Annika Andersson in för att föreläsa för ett 40-tal skol- 

och socialtjänstpersonal i Karlstad. 

Samarbetet med andra organisationer ute i Europa utvecklas och föreningen har ett omfattande 

kontaktnät via EUFASD Alliance där Katarina Wittgard är styrelseledamot, och är även medlem i Eurocare 

och NordAN.  

 

Ekonomi 

Statsbidraget för 2013 uppgick till 300 000 kronor och det utgör 

grunden i föreningens ekonomi, tillsammans med lönebidrag (en 

halvtidstjänst). Övriga intäkter kommer från fondbidrag och 

deltagaravgifter, som finansierar lägerverksamhet, samt medlemsavgifter 

och försäljning av material. 

Kostnaden för hyra på kansliet var oförändrad 18000 kr per år.  

Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift, 100 kr/vuxen. 

Barn/ungdomar under 18 år är avgiftsbefriade.  

 

Hemsidan  

www.fasforeningen.nu hålls ständigt aktuell genom webbmaster Else Henriksson som gör arbetet helt 

utan ersättning vilket är mycket värdefullt för föreningen. Planering för att bygga om hemsidan har gjorts 

under året. Syftet är att skapa en modernare sida som kan administreras av olika personer, inte enbart 

webbmaster. Arbetet planeras bli klart under 2014. 

 

Tack 

FAS-föreningen riktar tack till Socialstyrelsen för beviljat Statsbidrag för 2013. Stort tack också till de 

stiftelser och fonder som genom generösa bidrag möjliggjort lägerverksamhet för våra barn och ungdomar; 

Radiohjälpen Kronprinsessan Viktorias fond, Linnéa och Josef  Carlssons Stiftelse, Stiftelsen Karl Jeppssons 

Minne, Jerringfonden samt Kungliga Patriotiska Sällskapet.   

Vi tackar också Else Henriksson varmt för tålmodigt arbete med föreningens webb och trycksaker. För 

uppmuntran och engagemang för vår verksamhet riktar styrelsen varmt tack till alla som gett oss stöd och 

uppmuntran under det gångna verksamhetsåret.  

 

 

Landskrona 2014-04-06 

 

 

 

………………………………………....  ………………………………………………….…. 

Katarina Wittgard       Annika Andersson  

 

 

 

………………………………………….  ……………………………………………………….. 

Susanne Gutke     Paula Skånberg 

 

 

 

 

………………………………     …………………………………. ………………………………. 

Marlene Boman       Karin Fennhed   Doris Lundqvist 

http://www.socialstyrelsen.se/statsbidrag/aktuellastatsbidrag/rikstackandeorganisationersomb
http://www.socialstyrelsen.se/statsbidrag/aktuellastatsbidrag/rikstackandeorganisationersomb
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