
      Verksamhetsberättelse 2014 

 
 

Styrelsen för FAS-föreningen avlämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 

1 januari till 31 december 2014 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:  

Ordförande Annika Andersson     

Ledamöter Susanne Gutke 

Birgitta Sjövall 

Åsa Magnusson 

Eva Gustafsson 

Suppleanter Karin Fennhed 

Katarina Wittgard 

 

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 12 april 2014 på Tomtits Experiment i Södertälje. Sjutton 

medlemmar deltog i årsmötet.  

Ordinarie medlemsmötet med val till styrelse hölls 20 september på hotell Eggers i Göteborg. Nio 

röstberättigade medlemmar deltog.  

 

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

a) Annika Andersson, ordförande  

b) Birgitta Sjövall ledamot   

c) Åsa Magnusson ledamot 

d) Eva Gustafsson 

e) Karin Fennhed och Katarina Wittgard, suppleanter  

f) Jessica Mattsson, revisor  

g) Åsa Priebe, revisorssuppleant   

h) Tore Gustafsson och Katarina Wittgard, valberedning  
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Ågrenska www.agrenska.se  

Nka, Nationellt kompetenscentrum 

Anhöriga www.anhoriga.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 

BFA, Barnen Framför Allt – 

adoptioner www.bfa.se 

MIA, Myndigheten för 

internationella adoptionsfrågor 

www.mia.se  

SKL, Sveriges kommuner och 

landsting www.skl.se  

Under 2014 tillkom 19 nya familjer och medlemstalet uppgick till ca 300 röstberättigade medlemmar per den 

31 december 2014. Medlemsbrev via e-post och vanlig post skickades ut cirka 10 gånger under året.  

Löpande kansliarbete har skötts av Lennart Wittgard som bemannat kansliet alla vardagar på förmiddagen 

och vissa eftermiddagar. Telefontid dagligen kl 8-14. Katarina Wittgard har varit anställd på halvtid under 

året och svarat för nätverkskontakter, lobbyarbete med mera.  

 

Medlemsverksamhet  

I april arrangerades en medlemsträff  på Tomtits Experiment i Södertälje, ett tjugotal personer deltog. 

Barnen togs omhand av föreningens ledare som hjälpte dem att prova på alla spännande experiment på 

Tomtits.  

 
 

Utåtriktad verksamhet 

Representanter från föreningen har under året haft samarbete med 

och/eller inbjudits att föreläsa på ett flera myndigheter och organisationer, 

exempelvis Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN), 

Nationellt Kunskapscentrum Anhöriga (Nka), Ågrenska stiftelsen, Barnen 

framför allt – adoptioner (BFA-a), Myndigheten för Internationella 

Adoptionsfrågor (MIA), Sveriges kommuner och landsting (SKL) med 

flera.     

  

I samband med Internationella FAS-dagen 9/9 skickades pressmeddelande 

och information ut till media. 

 

Vid konferensen Drogfokus i Norrköping representerades föreningen av 

Annika Andersson och Birgitta Sjövall som hade en monter och 

informerade om FAS. Omkring 500 deltagare besökte konferensen. 

  

Kontakterna med Borgestadklinikken i Norge har varit fortsatt bra och 

Katarina Wittgard bjöds under hösten in för att föreläsa i Tromsö 

tillsammans med Karl Wittgard.  

 

Samarbetet med andra organisationer ute i Europa har utvecklats under 

året, Katarina Wittgard bjöds bland annat in som föreläsare på en 

konferens i Estland. Föreningens kontaktnät genom EUFASD Alliance 

har vuxit och i oktober deltog Susanne Gutke och Katarina Wittgard i den 

tredje FASD konferensen i Rom. Deltog gjorde även Jesper Gutke och 

Karl Wittgard som etablerade kontakter med andra unga vuxna med 

FASD, bland annat från Storbritannien.  

http://www.agrenska.se/
http://www.anhoriga.se/
http://www.borgestadklinikken.no/
http://www.can.se/
http://www.eufasd.org/
http://www.bfa.se/
http://www.mia.se/
http://www.skl.se/
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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/aktuellastatsbidr

ag/rikstackandeorganisationersomb. 

 

 

 

Ekonomi 

Statsbidraget för 2014 uppgick till 300 000 kronor och 

det utgör grunden i föreningens ekonomi, tillsammans 

med lönebidrag (en halvtidstjänst). Övriga intäkter 

kommer från fondbidrag, medlemsavgifter och 

försäljning av material. 

Kostnaden för hyra på kansliet var oförändrad 18000 kr 

per år.  

Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift för 2014, 

100 kr/vuxen. Barn/ungdomar under 18 år är avgiftsbefriade.  

En omstrukturering av verksamheten påbörjades under året, vilket bland annat inneburit att mer fokus lagts 

på lobbyarbete, opinionsbildning etc. Intäkter i form av deltagaravgifter och fondbidrag för exempelvis 

medlemsträffar har därför uteblivit, vilket resulterat i ett negativt resultat i bokslutet, se bilaga.   

 

Tack 

FAS-föreningen riktar tack till Socialstyrelsen för beviljat Statsbidrag för 2014. Stort tack också till Linnéa 

och Josef  Carlssons Stiftelse för det generösa bidraget till träffen på Tomtits Experiment. 

  

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 under 

det gångna verksamhetsåret.  

 

Björnlunda 2015-04-10 

 

 

Annika Andersson …………………………………………………………………… 

 

 

 

Susanne Gutke ………………………………………………………………………... 

 

 

 

Birgitta Sjövall………………………………………………………………………… 

 

 

 

Åsa Magnusson……………………………………………………………………….. 

 

 

 

Eva Gustafsson…………………………………………………………………………..  

         

 

 

Katarina Wittgard……………………………………………………………………….. 

 

 

 

Karin Fennhed ………………………………………………………………………….  

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

