
 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 

1 maj 2008 till 31 december 2009 



Styrelsen för FAS-föreningen avlämnar följande 
verksamhetsberättelse för perioden 1 maj 2008 till 31 december 2009 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

Ordförande: Katarina Wittgard 

Kassör och vice ordförande: Susanne Gutke 

Sekreterare: Maria Pfeiffer 

Vice sekreterare: Annika Andersson 

Ledamot: Gerd Stjärnfäldt 

Suppleanter: Pam Pearson och Mats Bertilsson 

 

Övriga uppdrag 

Adjungerad till styrelsen: Annika Bertilsson 

Internrevisorer: Ingegerd Eneroth och Stig Jakobsson 

Revisorssuppleant: Else-Britt Lindblad 

Valberedning: Else-Britt Lindblad (sammankallande), Unni Fyrpihl och Gudrun 

Atleflo 

Arbetsgrupp för marknadsföring: Lisel Rehn, sammankallande, Lena Larsson, 

Else Henriksson, Nicola Arp samt Katarina Wittgard  

Verksamheten 

Efter beslutade på årsmötet 2008 ändrades verksamhetsåret för att följa 

kalenderår. Verksamhetsåret som började 1 maj 2008 förlängdes därför med åtta 

månader och pågick fram till 31 december 2009 och verksamhetsberättelsen 

omfattar hela denna period.  

 

Den 1e augusti 2009 hölls ett ordinarie medlemsmöte på Kuggaviksgården 

med val av styrelse för 2010, tjugo röstberättigade medlemmar närvarade vid 

detta möte.  

 

Ett tjugotal nya medlemsfamiljer tillkom under perioden och medlemstalet 

uppgick till omkring 250 röstberättigade medlemmar per den 31 december 2009. 

Styrelsen har haft åtta protokollförda möten samt i övriga hållit kontakt via dator 

och telefon. Medlemsbrev har gått ut via e-post och vanlig post cirka 14 ggr 

under perioden.  

 

Kansliet har varit bemannat minst fem timmar dagligen och har telefontid 

dagligen kl 8-14. Förutom av ordföranden bemannas kansliet av Lennart 

Wittgard (på förmiddagarna) som sedan mars 2009 har en anställning på halvtid.  

 

Ekonomi 

Statsbidraget för 2009 uppgick till 300 000 kronor. Statsbidraget utgör grunden i 

föreningens ekonomi och tillsammans med fondbidrag och lönebidrag (en halv-

tidstjänst) möjliggör det för oss att bedriva vår verksamhet med kontinuitet och 

långsiktighet.  

 

Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift, 100 kr/vuxen. Barn/ungdomar 

under 18 år är avgiftsbefriade.  

 

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



Lägerverksamhet 

På grund av det ändrade verksamhetsåret omfattar verksamhetsberättelsen två 

Sommarträffar och två Ungdomsläger som båda hölls på Kuggaviksgården under 

perioden 31 juli till 5 augusti 2008 respektive 28 juli – 2 augusti 2009.  

 

Barn- och ungdomsverksamheten under lägren såväl 2008 som 2009 kunde 

genomföras tack vare generösa fondbidrag. Bidragen ger inte bara ekonomiska 

förutsättningar utan också en sporre för dem som arbetar i föreningen att ständigt 

förbättra och utveckla verksamheten för barn och ungdomar med alkohol-

relaterade fosterskador. Under lägren kombineras aktiviteter som ger social 

gemenskap med nöjen, t.ex. i form av besök på Liseberg, och ”allvar” genom 

bl.a. psykologsamtal vilket tillsammans erbjuder en bra helhet.  

 

Fjorton ungdomar deltog i ungdomslägret 2008. Åldersfördelningen var jämn, 

antalet pojkar respektive flickor var ungefär lika stort och gruppen fungerade 

mycket bra. Flera av ungdomarna deltog i lägret för första gången. Vid lägret 

2009 deltog sexton ungdomar som var mycket nöjda och uttryckte starka 

önskemål om att utöka från fyra till sex dagars läger 2010. (Ett önskemål som 

kommer att uppfyllas.) 

 

Samma ledare har återkommit år efter år vilket är mycket värdefullt! De har 

samlat på sig mycket erfarenheter och ger stabilitet och trygghet åt ungdomarna. 

År 2009 deltog även två volontärer som är unga vuxna som själva varit deltagare 

på tidigare läger. Syftet med volontärverksamheten är främst att ge de yngre 

ungdomarna goda förebilder men det är också utvecklande för volontärerna och 

ger dem värdefulla erfarenheter på vägen in i vuxenlivet.  

 

Förutom Ungdomsläger arrangerade föreningen Sommarträffar för medlems-

familjerna 2008 och 2009 med omkring 70 deltagare. För många av barnen var 

(och är) Cirkusskolan en återkommande höjdpunkt under lägren. Alla kan delta 

oberoende av ålder och funktionsnedsättning och verksamheten leds på ett 

utomordentligt sätt av Johanna Abrahamsson och hennes medhjälpare från 

Cirkusexpressen.  

 

För de vuxna erbjöds olika föreläsningar om bland annat musikterapi, specialdiet 

för personer med alkoholrelaterade fosterskador och det fanns även tillgång till 

litteratur, DVD-filmer med mera. Föräldrar erbjuds även möjlighet till samtal 

med psykolog Marita Aronson, något som alltid är lika uppskattat. Lena Lars-

son, en vuxen kvinna med FAS, delade med sig av sina erfarenheter vilket rönte 

stort intresse. Dessutom gästades Sommarträffen 2008 av Dr Diane Black och 

Martha Krijgsheld, båda från den Holländska motsvarigheten till FAS-

föreningen.  

 Föreningens bilder från lägren: www.fasforeningen.nu     

 

Under våren 2009 samlades några familjer och hade en träff på Lida 

friluftsområde strax utanför Stockholm. förhoppningen är att denna typ av lokala 

träffar ska ordnas av medlemmarna även på andra håll i landet.  

http://www.fasforeningen.nu/


Utåtriktad verksamhet 

Regeringen gav 2008 direktiv om en översyn av missbruks- och beroendevården, 

inklusive lagar och bestämmelser på området och Missbruksutredningen 

tillsattes. FAS-föreningen inbjöds tillsammans med ett tjugotal andra frivillig-

organisationer att delta i en referensgrupp knuten till utredningen. Ordföranden 

representerar FAS-föreningen och fem möten har hållits under verksamhetsåret. 

Förutom mötena  åtgår en del  tid för att sätta sig in i olika frågor, göra skrivelser 

etc. Utredningen presenterar i januari 2010 en diskussionspromemoria och ska 

hösten 2010 lägga fram ett färdigt förslag på bland annat hur vården kan 

förbättras, vilka som ska bedriva vården och vilka lagar som ska reglera den. 

 

 Föreningen för fram FAS-perspektivet och arbetar för att det ska 

uppmärksammas i utredningen och finnas med i framtidens missbruks- 

och beroendevård. Utredaren har bett att få ta del av så kallade livs-

berättelser för att få en bild av enskilda människors upplevelser av 

vården och föreningsmedlemmar har bidragit med värdefullt material. 

 Föreningen arbetar också för att fosterskador skall anges som en av de 

största riskfaktorerna vid hög alkoholkonsumtion, tillsammans med 

exempelvis cancer, skrumplever, hjärt-kärlsjukdomar etc. som vanligen 

nämns.  

 Vidare är det angeläget att FASD finns med som en frågeställning då man 

utreder barn, exempelvis inom socialtjänsten, som kan befaras ha varit 

utsatta för alkohol under fostertiden, liksom då man gör insatser för barn 

från riskmiljöer. 

 Missbruksutredningen: http://www.sou.gov.se/missbruk/  

 

Riskbruksprojektet, som drivs av Folkhälsoinstitutet, arrangerade i januari 

2009 konferensen ”Alkoholens hälsoeffekter på det födda och ofödda barnet” 

och FAS-föreningen medverkade med bokbord och posters vilket uppmärk-

sammades av såväl deltagare som media, bland annat TV4. Annika Andersson 

och Katarina Wittgard representerade föreningen.  

 Riskbruksprojektet: http://www2.fhi.se/templates/Page____8936.aspx) 

 

Samarbete med Borgestadklinikken i Norge (ett behandlings- och kompetens-

center för drogrelaterad problematik) fortsatte under 2008-2009. Föreningen 

inbjöds att delta vid olika seminarier och konferenser i bland annat Oslo och 

Sandefjord, vid ett par tillfällen även för att medverka i programmet.  Susanne 

Gutke, Katarina Wittgard samt barnläkare Magnus Landgren representerade 

föreningen vid olika tillfällen.   

 Borgestadklinikkens: http://www.borgestadklinikken.no/  

 

I samband med Internationella FAS-dagen 9/9 2008 arrangerade organisa-

tionen Eurocare en mindre mottagning vid EU-parlamentet i Bryssel, Susanne 

Gutke och Katarina Wittgard representerade föreningen och knöt kontakter med 

organisationer från flera europeiska länder. År 2009 gjordes ett större arrange-

mang vid EU parlamentet i form av ett heldagsseminarium. Folkhälsominister 

Maria Larsson, fd ledaren för Kristdemokraterna Alf Svensson samt ett flertal 

internationella experter och ett hundratal deltagare fanns på plats.  FAS-

föreningen representerades av Katarina Wittgard och delvis också av tre 

http://www.sou.gov.se/missbruk/
http://www2.fhi.se/templates/Page____8936.aspx
http://www.borgestadklinikken.no/


deltagare från Borgestadklinikken i Norge. 

Eurocare och konferensens hemsidor:  

 http://www.eurocare.org/  

 http://www.eurocare.org/press/previous_events/eurocare_s_alcohol_and_

pregnancy_conference_9_09_09_european_parliament  

 

Under Sveriges ordförandeskap i EU (hösten 2009) arrangerades ett så kallat 

EU-expertmöte om alkohol och hälsa på Norra Latin i Stockholm. FAS-

föreningen erbjöds möjlighet att delta i det öppna programmet och kunde även 

själv bjuda in ett antal personer. Föreningen presenterade sig med hjälp av en 

utställningsmonter med posters, bildspel och informationsmaterial på både 

svenska och engelska och den bemannades av Paula Skånberg, Veronika Mc 

Hugh, Jesper Gutke, Karl Wittgard och Katarina Wittgard. Flera av föreningens 

representanter fick även möjlighet att samtala med folkhälsominister Maria 

Larsson. Föreningen stod också som värd för ett seminarium som hölls av 

barnläkare Magnus Landgren samt ett studiebesök på Sachsska barnsjukhuset 

under ledning av neonatalläkare Ihsan Sarman. EU-expertmötet pågick under två 

dagar och samlade omkring 500 deltagare från hela EU.  

 Expertmötets hemsida: 

http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/9/21/expert_conference_o

n_alcohol_and_health 

 Föreningens bilder: www.fasforeningen.nu  

 

Föreningens utåtriktade verksamhet innebär betydande kostnader, bland annat 

för resor, informationsmaterial etc. men verksamheten är av stort värde och 

styrelsen har därför gjort bedömningen att kostnaderna är väl motiverade. 

Verksamheten kommer medlemmarna till godo på lite längre sikt genom att 

FASD förs upp på agendan och föreningen syns i en mängd olika sammanhang. 

Föreningen får även legitimitet och gott anseende och inbjuds därför att delta i 

konferenser och referensgrupper, att inkomma med remissyttranden med mera.     

 

http://www.eurocare.org/
http://www.eurocare.org/press/previous_events/eurocare_s_alcohol_and_pregnancy_conference_9_09_09_european_parliament
http://www.eurocare.org/press/previous_events/eurocare_s_alcohol_and_pregnancy_conference_9_09_09_european_parliament
http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/9/21/expert_conference_on_alcohol_and_health
http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/9/21/expert_conference_on_alcohol_and_health
http://www.fasforeningen.nu/


Information och marknadsföring 

Föreningen har under lång tid strävat efter att kunna erbjuda informationsträffar, 

föreläsningar och liknande ute i landet. Ytterligare ett steg för att uppnå detta 

mål togs genom att rekrytera personer bland medlemmarna som var intresserade 

av att bli informatörer och ett dussintal medlemmar har hittills visat intresse. 

Föreningen erbjöd 2008 två dagars kurs som innehöll presentationsteknik, 

genom företaget Ordrum i Göteborg, och hjälp att ta fram faktamaterial, bilder 

till power point etc.  

 

Några av deltagarna har efter kursen själva tagit initiativ för att marknadsföra sig 

som informatörer och ett antal informatörsuppdrag har genomförts. Nästa steg är 

att föreningen gör en större insats för att nå ut med information till exempelvis 

kommunernas socialtjänst och skolor. 

 

Informationsmaterial för olika ändamål har producerats under verksamhets-

året, bland annat posters och foldrar varav en del på engelska. Föreningens 

hemsida utvecklas fortlöpande och förses med nytt material minst en gång per 

månad. Sidan får ofta beröm för att vara informativ och lättnavigerad vilket vi 

naturligtvis är glada för. Snyggt och ”proffsigt” utseende och innehåll, både i 

trycksaker och på hemsidan, betyder mycket för föreningens ansikte utåt och 

stor vikt läggs därför vid detta. För lay out och webbunderhåll står Else 

Henriksson som gör arbetet utan att ta ut någon ersättning och därmed sponsrar 

föreningens verksamhet. 

 

I början av hösten 2009 kom en förfrågan till föreningen från David Dahlberg, 

elev på Nordens Fotoskola. David skulle göra sitt examensarbete på temat 

Gränsliv och han ville ha ett barn med FAS som motiv. Efter förfrågan bland 

medlemmarna ställde familjen Andersson upp och David tillbringade flera 

veckor med att dokumenterade Kristians vardag. (Resultatet av arbetet visades 

på Galleri Kontrast i Stockholm i februari 2010) Annika, Magnus och Kristian 

skall ha en stor eloge för att de ställde upp!    

 



Tack 

Avslutningsvis vill vi rikta ett mycket stort tack till Socialstyrelsen som beviljat 

Statsbidrag för verksamhetsåret samt till Radiohjälpen Kronprinsessan Viktorias 

fond, Åhlénstiftelsen, Linnea och Josef Carlssons stiftelse och Stiftelsen Sigurd 

och Elsa Goljes Minne för generösa bidrag till vår lägerverksamhet! För 

medverkan vid olika arrangemang riktar vi ett varmt tack till Dr Magnus 

Landgren, Dr Ihsan Sarman och psykolog Marita Aronson. Stort tack även till 

Else Henriksson för tålmodigt arbete med föreningens webb och trycksaker. 

Tack också till övriga i Kompetensnätverket samt till föreningens medlemmar 

och alla övriga som gett oss support och uppmuntran i vårt arbete under det 

gångna verksamhetsåret. Varmt tack till er alla!  

 

Verksamhetsberättelsen avlämnad av FAS-föreningens styrelse, Landskrona 

2010-03-02 

 

 

 

 

 

………………………………… 

Katarina Wittgard   

Ordförande 

 

 

 

 

…………………………………  ………………………………… 

Susanne Gutke    Maria Pfeiffer  

Kassör/Vice ordförande   Sekreterare 

 

 

 

 

 

…………………………………  ………………………………… 

Annika Andersson    Gerd Stjärnfäldt 

Vice sekreterare    Ledamot 

 

 

 

 

…………………………………  ………………………………… 

Pam Pearson     Mats Bertilsson 

Suppleant      Suppleant 

 


