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Verksamhetsberättelse 
Styrelsen för FAS-föreningen avlämnar följande verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 1 januari till 31 december 2012 
 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:  

Ordförande  Katarina Wittgard     

Ledamöter  Susanne Gutke 

Paula Skånberg 

Marlene Boman 

Annika Andersson    

Suppleanter  Jessica Mattsson 

Doris Lundqvist 

 

 

Övriga uppdrag 

Revisor: Stig Jakobsson 

Revisorssuppleant: Åsa Priebe 

Valberedare: Eva Gustavsson och Tore Gustavsson 

 

Verksamheten 
Föreningen höll ordinarie årsmöte 17 mars 2012 på Lida Värdshus, beläget söder om 

Stockholm. Sexton medlemmar deltog i årsmötet.  

 

Vid ordinarie medlemsmötet på Kuggaviksgården 31 juli hölls val till styrelsen och 21 

röstberättigade medlemmar deltog. Styrelse och övriga funktionärer som valdes för 2013 var: 

a) Katarina Wittgard, ordförande  

b) Annika Andersson och Susanne Gutke, ledamöter (för år 2013-2014) 

c) Doris Lundqvist och Karin Fennhed, suppleanter   

d) Jessica Mattsson, revisor  

e) Åsa Priebe, revisorssuppleant   

f) Eva och Tore Gustafsson, valberedningen  

 

Under året har 24 nya familjer tillkommit, en rekordnotering, och medlemstalet uppgick till ca 

300 röstberättigade medlemmar per den 31 december 2012. Styrelsen har haft 8 

protokollförda möten samt i övrigt 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.  
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Ekonomi 
Statsbidraget för 2012 uppgick till 300 000 kronor. Statsbidraget 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.  

 

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

avgiftsbefriade.  

 

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

 

Styrelsemöten via Skype (dataprogram för gratis Internetbaserad kommunikation) har hållits 

rutinmässigt under året, denna typ av möten kan dock inte helt ersätta fysiska möten. 

 

 

Medlemsverksamhet 
I mars arrangerades en medlemsträff på Lida Friluftsområde utanför Stockholm där ett 

tjugotal personer träffades. Barnen togs omhand av erfarna ledare medan de vuxna hade 

årsmöte och en eftermiddags trevlig samvaro.   

 

Vid årets ungdomsläger på Kuggaviksgården deltog ett femtontal ungdomar från olika delar 

av landet. På prov var lägret nerkortat till fyra dagar, men alla var överens om att återgå till 

sexdagarsläger som tidigare. Lägret leddes av erfarna pedagoger/assistenter och volontärer. 

Ledargruppen upplevde vid årets läger att man blev ett mycket bra team under ledning av 

föreningens ansvariga Annika Andersson.  

 

Ett tjugotal vuxna och tio yngre barn deltog i 

sommarträffen på Kuggavik. Nytt för året var att 

cirkusskolan, med Johanna Abrahamsson och 

Cirkusexpressen, hölls ute i det fria. Detta var ett 

mycket lyckat arrangemang då både yngre och 

äldre barn och ungdomar deltog. Trevlig samvaro 

och en grillkväll gav både avkoppling och 

möjlighet till erfarenhetsutbyte. 

 

Inför ca 25 intresserade åhörare höll Karl 

Wittgard en presentation och delade med sig av 

sina erfarenheter att vara vuxen med FAS.  
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Utåtriktad verksamhet 
TV4 Nyheterna hade i början av året ett inslag om barn som föds med alkoholrelaterade 

fosterskador och förutom en intervju med Katarina Wittgard gjorde man även ett litet 

reportage med Karl Wittgard, ambassadör för Furoboda Folkhögskola. Kan ses på: 

http://embed.tv4play.se/tv4play/syndication/v1/popout.html?vid=2143480&starttime=4.2&pla

ylistUrl=http://embed.tv4play.se/tv4play/syndication/config/news/news_PlaylistConfig_3.xml  

 

Kontakt med IOGT har etablerats, bl.a. genom ett möte med Ella Sjödin, politisk sekreterare 

i EU frågor. Hon fick information om föreningens verksamhet samt om EUFASD Alliance.  

 

I början av oktober arrangerade Ågrenska stiftelsen i samarbete med FAS-föreningen en 

vistelse för vuxna med FAS. Ågrenskas anläggning ligger på Lilla Amundön, utanför 

Göteborg. Under tre dagar fick deltagarna 

möjlighet att lära känna varandra och 

även tillgång till expertis inom olika 

områden. De fem deltagarna satte stort 

värde på denna unika möjlighet och 

förhoppningen är att kunna göra liknande 

arrangemang i framtiden. Mer info på 

www.agrenska.se   

 

Genom föreningens medlemskap i CAN, Centralförbundet för Alkohol och 

narkotiksupplysning, inbjöds representanterna Annika Andersson och Katarina Wittgard till en 

konferens i Saltsjöbaden i september. Temat var samverkan mellan den offentliga sektor och 

intresseorganisationerna och konferensen var mycket lärorik och givande. Intresset för 

föreningens verksamhet var stort hos såväl arrangörer som övriga deltagare och nyttiga 

kontakter etablerades. Fortsatt samarbete planeras. www.can.se  

 

Samarbetet med NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet) utföll dessvärre inte som vi 

hade önskat och efter ingående diskussioner beslutade styrelsen att säga upp avtalet. Trots att 

stödet från NBV uteblev fullföljdes arbete med kursmaterialet Första [FASD]hjälpen så att det 

blev klart att tas i bruk.  Diskussionerna om eventuellt samarbete med något annat 

studieförbund pågår. 

 

Kontakterna med Borgestadklinikken i Norge har fortsatt under året och Katarina Wittgard, 

och även Karl Wittgard, har varit inbjuden att föreläsa vid flera tillfällen. Borgestadklinikken 

har även köpt in studiematerialet Första [FASD]hjälpen.  

 

 

 

 

 

http://embed.tv4play.se/tv4play/syndication/v1/popout.html?vid=2143480&starttime=4.2&playlistUrl=http://embed.tv4play.se/tv4play/syndication/config/news/news_PlaylistConfig_3.xml
http://embed.tv4play.se/tv4play/syndication/v1/popout.html?vid=2143480&starttime=4.2&playlistUrl=http://embed.tv4play.se/tv4play/syndication/config/news/news_PlaylistConfig_3.xml
http://www.agrenska.se/
http://www.can.se/
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Den europeiska konferensen Second European Conference on 

FASD hölls i Barcelona 21-24 oktober. Några av de största 

forskarpionjärerna, bland andra Kenneth Jones som var med och 

namngav diagnosen FAS i början av 70-talet, var bland de ca 

150 deltagarna. Paula Skånberg och Katarina Wittgard 

representerade FAS-föreningen. I samband med konferensen 

hade även EUFASD Alliance sitt årsmöte där Paula Skånberg 

valdes till valberedning och Katarina Wittgard omvaldes som 

organisationens kassör.  

 

FAS-föreningen har inlett ett forskningsprojekt tillsammans med forskare vid Malmö 

Högskola, fakulteten för hälsa och samhälle. Fokus kommer att ligga på frågor som berör 

vardagssituationen för barn och unga med FASD och deras familjer, samt kunskapsläget hos 

olika personalgrupper som möter dem.   

 

Socialstyrelsen har initierat samarbete med FAS-föreningen kring bland annat 

informationsmaterial, trycksaker, video och webbinformation om FASD, det sker inom ramen 

för det nya regeringsuppdrag man har fått kring ”barn som anhöriga”.  

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

Familjehemmens Riksförbund och förbundets tidning publicerar regelbundet material från 

FAS-föreningen.    

 

Hemsidan  
www.fasforeningen.nu hålls ständigt aktuell genom webbmaster 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    
Även detta år arrangerade Stora Rådet (Socialstyrelsen) en utbildningsdag för organisationer 

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

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 2013 blev ännu bättre formulerad än 

tidigare år.  
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Tack 

Stort tack till Socialstyrelsen, som beviljat Statsbidrag för verksamhetsåret samt till 

Radiohjälpen Kronprinsessan Viktorias fond, Jerringfonden, Linnea & Josef Carlssons 

stiftelse, Kungliga Patriotiska Sällskapet och Kungliga Sällskapet Pro Patria, som beviljat oss 

bidrag till vår verksamhet för barn och unga med FASD. Tack också till Skånska Dagbladet 

för bildmaterial till Första [FASD]hjälpen. 

 

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

trycksaker. För uppmuntran och engagemang för vår verksamhet riktar vi ett tack föreningens 

medlemmar och alla övriga som bistått oss under det gångna verksamhetsåret.  

 

 

Landskrona 2012-02-27 

 

 

 

 

………………………………………..   

Katarina Wittgard, ordförande 

 

 

 

 

 

……………………………………  ………………………………………… 

Susanne Gutke, kassör   Marlene Boman, sekreterare  

 

 

 

 

 

……………………………………  ………………………………………… 

Annika Andersson, ledamot, v ordf  Paula Skånberg, ledamot, v sekr  

 

 

 

……………………………………  ………………………………………… 

Jessica Mattsson, suppleant   Doris Lundqvist, suppleant 

 

 

 


