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Verksamhetsberättelse 

Styrelsen för FAS-föreningen avlämnar följande verksamhetsberättelse 
för verksamhetsåret 1 januari till 31 december 2010 

 

Styrelsen har under verksamhetsårets haft följande sammansättning:  

Ordförande  Katarina Wittgard                        

Vice ordförande Susanne Gutke 

Sekreterare  Maria Pfeiffer                                                                                                        

Vice sekreterare Annika Andersson                                                                                               

Kassör  Susanne Gutke                                                                                                      

Styrelseledamot Gerd Stjärnfält                                                                                                         

Suppleant  Mats Bertilsson                                                                                                

Suppleant  Doris Lundkvist 

 

Övriga uppdrag 

Revisor: Stig Jakobsson 

Revisorssuppleant: Åsa Priebe 

Valberedare: Eva Gustavsson och Tore Gustavsson 

Adjungerade: Annika Bertilsson och Paula Skånberg 

Verksamheten 
För första gången sedan övergången till kalenderår hölls årsmötet i början av året, den 13 

mars 2010. Femton röstberättigade medlemmar deltog i mötet som var förlagt till Skogsvikens 

pensionat vid Bråviken.  

 

Vid ordinarie medlemsmötet på Kuggaviksgården 31 juli hölls val till styrelsen och 25 

röstberättigade medlemmar deltog. Innan mötet hade två ledamöter samt en suppleant 

meddelat att de på grund av sjukdom respektive familjeskäl var tvungna att lämna styrelsen 

under pågående mandatperiod. Tre nya funktionärer, Paula Skånberg, Marlene Boman och 

Jessica Mattsson, invaldes för att 1/1 2011 ersätta dem som avgått men för att få minsta 

möjliga avbrott i arbetet satte sig de nyvalda in i verksamheten direkt och bidrog därmed till 

att arbetet kunde fortlöpa som vanligt.   

 

Ett dussintal nya medlemsfamiljer tillkom under året och medlemstalet uppgick till omkring 

150 röstberättigade medlemmar per den 31 december 2010. 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 10 ggr under året.  

 

Kansliet har varit bemannat varje förmiddag och vissa eftermiddagar. Telefontid dagligen kl 

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

Ekonomi 
Statsbidraget för 2010 uppgick till 300 000 kronor. Statsbidraget utgör grunden i föreningens 

ekonomi och tillsammans med fondbidrag, lönebidrag (en halvtidstjänst) och medlemsavgifter 

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 
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avgiftsbefriade.  

 

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

 

Till följd av finanskrisen minskade bidragen till lägerverksamheten, eller uteblev helt, från 

flera fonder som vi sökt och fått pengar från tidigare år. Trots ihärdiga försökt att hitta nya 

bidragsgivare blev det kraftigt minskade intäkter till lägerverksamheten 2010. Eftersom all 

planering, bokning, inbjudningar etc. måste göras innan vi vet om vi får några pengar finns 

alltid en risk att lägerverksamheten går back vilket alltså skedde. Kostnaderna kunde dock 

täckas med hjälp av eget kapital så att planerade aktiviteter kunde genomföras. Detta visar att 

det är oerhört viktigt att föreningen har en ekonomisk buffert så att tillfälligt minskade 

intäkter inte drabbar verksamheten för i synnerhet barn och ungdomar. Diskussioner har förts 

i styrelsen och kommer att föras i samband med årsmötet huruvida vi ska skära ner på 

verksamheten eller höja deltagaravgifterna om svårigheterna att få bidrag fortsätter. 

Möjligheten att hitta alternativa inkomstkällor ses också över. 

 

För att minska föreningens kostnader för möten har styrelsen beslutat att hålla en del möten 

via Skype (dataprogram för gratis Internetbaserad kommunikation). 

Lägerverksamhet 
I mars inbjöds till en träff på Kolmårdens djurpark som blev mycket uppskattad, i synnerhet 

av barnen men också av medföljande föräldrar. Cirka trettiofem personer deltog. I besöket 

ingick visning av tigrar och delfiner tillsammans med privat guide som kunde anpassa 

visningen helt efter barnens behov. Detta möjliggjordes tack vare generösa fondbidrag. 

 

Vid årets ungdomsläger i juli deltog sexton ungdomar från olika delar av landet. Enligt 

ungdomarnas önskemål var lägret utökat från fyra till sex dagar vilket upplevdes som positivt 

av såväl deltagare som ledare. Förutom det traditionsenliga besöket på Liseberg hann gruppen 

med en heldagsutflykt för att prova på Äventyrsgolf tillsammans med en instruktör. 

Verksamheten utvecklades genom att ungdomarna delades in i grupper som bland annat 

bakade och gjorde andra aktiviteter tillsammans. Man hade även samtalsgrupper med pojkar 

och flickor var för sig vilket var mycket uppskattat då många av ungdomarna inte annars får 

tillfälle att dela sina svårigheter med andra i samma situation. Ungdomarna fick också 

möjlighet till samtal med psykolog Marita Aronson.   

 

Två nya ledare, båda med pedagogisk utbildning, rekryterades och inlemmades på ett bra sätt 

i verksamheten. Två föräldrar ingick också i ledarstaben samt två volontärer som togs emot i 

syfte att ge de yngre ungdomarna goda förebilder men också för att ge volontärerna värdefulla 

erfarenheter på vägen in i vuxenlivet.  

 

Förutom Ungdomsläger arrangerade föreningen som alltid Sommarträff för 

medlemsfamiljerna i månadsskiftet juli-augusti och omkring 60 personer deltog. Även detta år 

bjöds barn och ungdomar på Cirkusskola under professionell ledning av Johanna 

Abrahamsson och Julia Svensson från Cirkusexpressen.  

 

För föräldrarna hölls en intressant föreläsning om hur Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan kan samverka för att hjälpa unga med funktionsnedsättningar att komma ut 

i arbetslivet. Under Sommarträffen arrangerades också ett antal work shops där föräldrarna i 

mindre grupper fick möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter.  
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I samband med Sommarträffen högtidlighöll föreningen sitt 10-årsjubileum. Jubileumstalade 

gjorde barnläkare Magnus Landgren, Mariestad, samt psykolog Marita Aronsson, Mölndal. 

Därefter bjöds de cirka sjuttio deltagarna på musikunderhållning, kaffe och tårta i det gröna. 

Dagen bjöd på strålande sol från en klarblå himmel och firandet avslutades med ballongsläpp 

och hurrarop. 

Utåtriktad verksamhet 
Den så kallade Missbruksutredningen under ledning av Gerhard Larsson, av regeringen 

särskilt tillförordnad utredare, har fortskridit hela 2010. Utredningen skulle ha varit klar i 

november men har flyttats fram till april 2011. FAS-föreningen är den enda organisation 

knuten till utredningen som företräder barn, ungdomar och vuxna med alkoholrelaterade 

fosterskador. Katarina Wittgard har deltagit i de flesta möten med referensgruppen för 

frivilligorganisationer och där lyft fram FASD och bidragit med synpunkter beträffande 

exempelvis utbildning för dem som i sitt arbete möter personer med FASD inom socialtjänst, 

missbruksvård och kriminalvård samt på andra sätt synligtgjort denna problematik.  

 

Ett samarbete med NBV – Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet har inletts i syfte att 

skapa förutsättningar för en kontinuerlig verksamhet med studiecirklar för föräldrar samt 

föreläsningar. Cirkelledareutbildningar i NBVs regi arrangeras kostnadsfritt i hela landet och 

föreningens medlemmar kan delta i dessa. Ett kursmaterial kommer att tas fram i samarbete 

med NBV för att användas vid studiecirklarna och cirkelledare kommer att rekryteras bland 

intresserade medlemmar. 

 

En delegation från Finland besökte i början av året föreningen för att diskutera möjlighet till 

samarbete och utbyte av erfarenheter. I Finland finns ingen organisation som är jämförbar 

med FAS-föreningen men mycket annat arbete pågår kring FASD.   

Information och marknadsföring 

Föreningen har under året tagit fram tre olika informationsfoldrar som vänder sig till 

målgrupper inom tre olika områden; adoption, familjehem och socialtjänst samt skola. 

Foldrarna delas ut gratis och har blivit efterfrågade via hemsidan och i samband med 

konferenser och föreläsningar.  

Hemsidan  

www.fasforeningen.nu hålls ständigt aktuell och har utökats med en egen sida för 

medlemsinformation samt formulär för medlemsanmälan och möjlighet att ge sponsorbidrag.  

För lay out och webbunderhåll står som tidigare Else Henriksson som gör arbetet utan att ta ut 

någon ersättning vilket innebär en betydande besparing för föreningen. Snyggt och ”proffsigt” 

utseende och innehåll, både i trycksaker och på hemsidan, betyder mycket för vårt ansikte utåt 

och stor vikt läggs därför vid detta. 

 

Fostervatten utan alkohol – alla barns rätt är namnet på den Facebooksida med några hundra 

medlemmar som föreningen startat upp.  

FASD i media 

Ett antal större tidningar, tidskrifter och dagstidningar har haft artiklar och reportage om 

FASD under året. Den populärvetenskapliga tidskriften Forskning och framsteg hade i nr 

1/2010 en artikel med rubriken Glaset som kan skada fostret till vilken familjen Stjärnfäldt 

lånade ut illustrationsbilder. IOGT-NTOs tidning Accent publicerade i början av året ett stort 

bildreportage med bilder av familjen Anderssons son tagna av fotograf David Dahlberg. 
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Veckotidningarna Hemmets Journal och Allers hade under våren reportage om unga vuxna 

med FASD (Cecilia Johansson och Karl Wittgard). Samtliga artiklar finns att läsa på Internet. 

Ett antal lokala dagstidningar tog även in reportage från föreningens 10-årsjubileum.   

 

FAS-föreningen presenterades i början av året på CAN´s hemsida (Centralförbundet för 

alkohol och narkotikaupplysning) som månadens medlemsorganisation.  

Konferenser mm 

Den nationella konferensen Drogfokus 2010 arrangerades för första gången på Conventum i 

Örebro 27-28 oktober 2010 och handlade om alkohol, narkotika, dopning och tobak. 

Drygt 1 000 personer som arbetar för en minskning av alkoholens medicinska och sociala 

skadeverkningar, ett narkotikafritt samhälle, en idrottsrörelse och ett samhälle fritt från 

dopning samt ett minskat tobaksbruk samlades båda dagarna för föreläsningar, utställningar, 

seminarier, diskussioner med mera. FAS-föreningen representerades av Paula Skånberg och 

Katarina Wittgard. Informationsfoldrar delades ut och nyttiga kontakter knöts. Katarina 

Wittgard föreläste även för ett hundratal intresserade åhörare vid ett av seminarierna.   

 

Vid en utbildning för barnmorskor i Uppsala län var Katarina Wittgard inbjuden för att 

föreläsa tillsammans med bland andra neonatalläkare Ihsan Sarman. Cirka 45 barnmorskor 

deltog. Katarina Wittgard bjöds även in av socialtjänsten i Kristianstad för att hålla en 

halvdagsföreläsning för cirka 25 deltagare.  

 

Den första europeiska FASD konferensen hölls i Holland 3-5 november. Vid konferensen 

deltog 160 personer från 23 olika länder, inklusive representanter från WHO, Eurocare med 

flera organ, och ett femtiotal olika seminarier hölls. FAS-föreningen representerades av Paula 

Skånberg och Katarina Wittgard. Från Sverige kom också en grupp från Haga-teamet som 

arbetar med gravida missbrukare i Göteborg samt psykolog Leif Svensson från Barn- och 

ungdomsmedicinsk centrum i Mariestad och Dr Ihsan Sarman från Södersjukhuset i 

Stockholm. Programmet i sin helhet med abstracts samt bilder med mera finns på 

konferensens hemsida www.eufasd.org. Svenska sammanfattningar av ett antal seminarier 

finns på FAS-föreningens hemsida. Ett konkret resultat av konferensen var att ett arbete 

inleddes för att skapa en gemensam FASD organisation i Europa. Eventuellt kommer denna 

organisation att ha sitt säte i Sverige och FAS-föreningen kommer i så fall att ha en aktiv roll i 

uppstarten. En andra europeisk FASD konferens planeras i Barcelona 2012. 

 

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 hos myndigheter, 

organisationer och hos beslutsfattare vilket ger möjlighet att påverka genom att delta i 

konferenser och referensgrupper, att inkomma med remissyttranden med mera.     

Övrigt    
Föreningen har gjorts uppmärksam på att adoptionsorganisationernas förtroendeläkare vid 

flera tillfällen brustit i sina bedömningar av eventuella alkoholskador hos barn som kan 

komma att adopteras. Förtroendeläkaren får inte bagatellisera eventuella skador men ska 

heller inte sålla bort barn med misstänkta skador. Syftet med förtroendeläkarens arbete är att 

göra blivande föräldrar uppmärksamma på riskerna och vad det kan innebära om barnet har 

FASD och även orientera dem om hur de på bästa sätt kan hjälpa barnet. Föreningen ser med 

http://www.eufasd.org/
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största allvar på problemet med sviktande tillförlitlighet hos förtroendeläkaren eftersom det 

kan innebära att familjer tar emot barn med alkoholskador under falska förespeglingar 

alternativt att barn ”döms ut” och inte får några föräldrar. Föreningen är därför mycket 

tacksam över att Dr Ihsan Sarman samtyckt till FAS-föreningens förslag att på prov åta sig 

uppdraget som ny förtroendeläkare åt adoptionsorganisationen BFA. 

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

för verksamhetsåret, liksom till Radiohjälpen Kronprinsessan Viktorias fond, Jerringfonden, 

Linnea & Josef Carlssons stiftelse, Kungliga Patriotiska Sällskapet och Kungliga Sällskapet 

Pro Patria samt privata givare som gett bidrag till vår lägerverksamhet. Stort tack även till 

Else Henriksson för tålmodigt arbete med föreningens webb och trycksaker. Ett varmt tack för 

stöd och engagemang i vår verksamhet riktar vi till Dr Magnus Landgren, Dr Ihsan Sarman 

och psykolog Marita Aronson med flera i Kompetensnätverket samt till föreningens 

medlemmar och alla övriga som gett oss support och uppmuntran under det gångna 

verksamhetsåret. Varmt tack till er alla!  

 

 

Landskrona 2010-01-26 

 

 

 

 

Katarina Wittgard, ordförande 

 

 

 

 

Maria Pfeiffer, sekreterare  Susanne Gutke, kassör 

 

 

 

 

Annika Andersson, ledamot  Gerd Stjärnfäldt, ledamot 

 

 

 

 

Doris Lundqist, suppleant  Mats Bertilsson, suppleant 


