
 

 

Verksamhetsberättelse 
Styrelsen för FAS-föreningen avlämnar följande verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 1 januari till 31 december 2011 
 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:  

Ordförande  Katarina Wittgard     

Ledamöter  Annika Andersson 

   Susanne Gutke 

                     Paula Skånberg 

   Doris Lundqvist 

Suppleanter  Jessica Mattsson 

   Marlene Boman 

 

Övriga uppdrag 

Revisor: Stig Jakobsson 

Revisorssuppleant: Åsa Priebe 

Valberedare: Eva Gustavsson och Tore Gustavsson 

 

Verksamheten 
Föreningen höll ordinarie årsmöte 14 april 2011. För första gången provades alternativet att 

hålla möte via Skype, internetbaserad kommunikation. Tolv medlemmar närvarade vid mötet. 

Vid en utvärdering framkom att medlemsmöten via Skype kan vara ett alternativ då det på 

grund av stort avstånd mellan medlemmarna kan vara svart att samla medlemmar till fysiska 

möten. Nätbaserade möten kan dock inte helt ersätta fysiska möten.    

 

Vid ordinarie medlemsmötet på Kuggaviksgården 31 juli hölls val till styrelsen och 20 

röstberättigade medlemmar deltog.  

 

Under året tillkom ett tiotal nya familjer och medlemstalet uppgick till omkring 165 

röstberättigade medlemmar per den 31 december 2011. Styrelsen har haft 8 protokollförda 

möten samt i övriga hållit kontakt via dator och telefon. 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.  

 

Ekonomi 
Statsbidraget för 2011 uppgick till 300 000 kronor. Statsbidraget utgör grunden i föreningens 



 

ekonomi och tillsammans med lönebidrag (en halvtidstjänst). Övriga intäkter kommer från 

fondbidrag till bland annat lägerverksamhet, medlemsavgifter och försäljning av material.  

 

Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift, 100 kr/vuxen. Barn/ungdomar under 18 år är 

avgiftsbefriade.  

 

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

 

 

Styrelsens möten har hållits via Skype (dataprogram för gratis Internetbaserad 

kommunikation) i de flesta fall. Lägre kostnader är en stor fördel men också att det ger 

möjlighet till tätare möten. Skype kan dock inte helt ersätta fysiska möten. 

 

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.     

 

Lägerverksamhet 
Vid årets ungdomsläger i juli deltog sexton ungdomar från olika delar av landet under sex 

dagar. Förutom det traditionsenliga besöket på Liseberg hann gruppen med en bowlingkväll. 

 

Ungdomsledare från Local Hero (projekt genom Drugsmart/Centralförbundet Alkohol och 

Narkotikaupplysning) fanns med under en del av lägret och ledde bland annat olika övningar 

och informerade om alkohol och droger. Som alltid var lägret uppskattat av deltagarna. Lägret 

leddes av erfarna pedagoger med hjälp av assistenter och volontärer. Ledargruppen upplevde 

vid årets läger att man blev ett mycket bra team under ledning av föreningens ansvariga 

Annika Andersson.    

 

Medlemsmöte med val till ny styrelse hölls i samband med lägret och förutom vuxna  

medlemmar deltog även ungdomarna och fick på så sätt inblick i hur föreningen styrs och den 

demokratiska processen. Många ungdomar tog glädjande nog också tillfället i akt att göra sin 

röst hörd bland annat angående lägerverksamheten.    

 

Utåtriktad verksamhet 
Missbruksutredningen, under ledning av Gerhard Larsson, av regeringen särskilt tillförordnad 

utredare, avslutade sitt arbeta den 30 juni, utredningen hade då arbetat med uppdraget i två år. 

FAS-föreningen, representerad av ordförande, ingick tillsammans med ett tjugotal andra 



 

frivilligorganisationer, i en av utredningens referensgrupper. Utredningen resulterade i 

betänkandet SOU 2011:35 som finns att ladda ner från Regeringskansliets hemsida. På 

Missbruksutredningens egen hemsida finn ytterligare information 

http://www.sou.gov.se/missbruk/index.htm  
 

Ett par medlemmar har deltagit i cirkelledarutbildning i regi av NBV och det planerade 

kursmaterialet har tagit form och närmar sig vid årets slut tryckning.   

 

Borgestadklinikken i Norge vände sig ännu en gång till FAS-föreningen och bjöd in 

ordförande att föreläsa vid den årliga konferensen Barnet & Rusen. I år inbjöds även Karl 

Wittgard som höll en mycket uppskattad föreläsning om att leva med FAS inför ett femtiotal 

åhörare.  

 

I början av året grundades en ny organisation, European Fetal Alcohol Spectrum Disorders 

Alliance. Organisationen är öppen för föreningar, organisationer och andra grupper och 

sammanslutningar i hela Europa vars verksamhet berör FASD. Organisationen har sitt säte i 

Sverige och Katarina Wittgard valdes till kassör och Marlene Boman till revisor. 

Organisationen står för arrangemanget av den andra europeiska FASD konferensen som 

kommer att hållas i Barcelona i oktober 2012.  

 

Ett utbyte av kontakter och informationsspridning har etablerats med Furuboda Folkhögskola 

i Åhus. Karl Wittgard är anställd som ambassadör för skolan och åker runt och föreläser flera 

gånger i veckan om att leva med funktionsnedsättningar. Karl är på detta sätt även ambassadör 

för FAS-föreningen och sprider information om vår verksamhet till personer och i miljöer som 

vi annars inte hade nått. FAS-föreningen har rekommenderat ett flertal ungdomar med FASD 

att söka sig till skolan.  

 

Information och marknadsföring 
En kampanj för att införa varningsetiketter på alkoholförpackningar genomfördes under 

december månad över hela Europa. 15 000 vykort med budskapet samt informationsblad och 

pressmeddelanden spreds de första dagarna i december. I samband med ett EU möte i Bryssel 

diskuterades frågan och kravet från många europeiska länder om varningsetiketter på alkohol 

framfördes genom Diane Black från Holland. I Sverige gjorde Paula Skånberg och Doris 

Lundqvist en aktion och delade ut vykort och informationsblad till förbipasserande i Nordstan 

i Göteborg under en eftermiddag. Materialet skickades och delades även ut på  

många andra platser i landet till såväl region/lokalpolitiker som media, vårdcentraler och 

allmänhet.     

 

FAS-föreningen har under året haft fortsatt regelbunden kontakt och erfarenhetsutbyte med 

Familjehemmens Riksförbund och förbundets tidning publicerar regelbundet material från 

FAS-föreningen.    

http://www.sou.gov.se/missbruk/index.htm


 

 

Hemsidan  
www.fasforeningen.nu hålls ständigt aktuell genom webb master Else Henriksson som gör 

arbetet helt utan ersättning vilket är mycket värdefullt för föreningen. Snyggt och ”proffsigt” 

utseende och innehåll, både i trycksaker och på hemsidan, är ansiktet utåt och stor vikt läggs 

därför vid detta. 

 Föreningen finns även på Facebook. 

 

Övrigt    
Under hösten arrangerade Stora Rådet (Socialstyrelsen) en utbildningsdag för organisationer 

med statsbidrag och ordföranden deltog i utbildningen. Syftet var att förbättre 

organisationernas förmåga att använda mål- och resultatstyrning i sin verksamhet och 

strukturera ansökningarna om statsbidrag enligt denna metod. Utbildningen var mycket 

givande och resulterade i att föreningens ansökan inför 2012 blev bättre formulerad än 

tidigare år.  

     

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

för verksamhetsåret, liksom till Radiohjälpen Kronprinsessan Viktorias fond, Åhlén-stiftelsen, 

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 

Kompetensnätverket samt till föreningens medlemmar och alla övriga som gett oss support 

och uppmuntran under det gångna verksamhetsåret. Varmt tack till er alla!  

. 
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