
Styrelsen för FAS-föreningen avlämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
1 januari till 31 december 2015

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: 
Ordförande Annika Andersson    
Sekreterare Birgitta Sjövall
Kassör Katarina Wittgard

Övriga uppdrag
Revisor: Jessica Mattsson
Revisorssuppleant: Åsa Priebe
Valberedare: Eva Gustavsson och Tore Gustavsson

Verksamheten
Styrelsen har haft åtta protokollförda möten, varav två fysiska, samt i övrigt hållit kontakt via dator och te-
lefon. Behovet av fysiska möten har varit stort, men av ekonomiska skäl har det endast blivit två. Att träffas 
och bolla tankar och idéer betyder mycket för att utveckla verksamheten.

Ordinarie medlemsmötet med val till styrelse hölls 18 april 2015 på Tomtits Experiment i Södertälje. Tio 
röstberättigade medlemmar deltog. 

Ändring av §§ 8 och 9 i stadgarna godkändes av årsmötet. Ändringen innebär att styrelsen ska bestå av 
minst tre medlemmar, ordförande, sekreterare och kassör, som alla väljs på två år, ordförande och kassör 
väljs inte samma år. Förhoppningen är att styrelsen ska utökas under de kommande åren. 

Styrelse och övriga funktionärer har under året varit
a) Annika Andersson, ordförande 
b) Birgitta Sjövall, sekreterare 
c) Susanne Gutke, kassör (lämnade uppdraget i juni)
d) Katarina Wittgard, kassör 
e) Jessica Mattsson, revisor 
f) Åsa Priebe, revisorssuppleant  
g) Eva Gustafsson, valberedare 

Under 2015 tillkom 14 nya medlemmar och medlemstalet är oförändrat omkring 300 röstberättigade med-
lemmar per den 31 december 2015. 
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Ett tiotal medlemsutskick gjordes under året via e-post och vanlig post. 

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 som verksamhetsansvarig. 

I samband med att kassören Susanne Gutke lämnade sitt uppdrag av privata skäl tog styrelsen beslut, att dels 
övergå till att använda ett bokföringsprogram som är nätbaserat och dels att anlita en redovisningsbyrå för 
att sköta bokföringen. Föreningen anlitar sedan hösten 2015 Mazars revisions och redovisningsbyrå. Mazars 
har tidigare skött revisionen i samband med redovisning av statsbidrag och sköter nu även löpande bokfö-
ring och lönebesked samt gör bokslut. Kansliet ansvarar för fakturahantering, in- och utbetalningar. 

Medlemsverksamhet 

I april 2015 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. Ett 
fondbidrag från Linnéa och Josef  Carlssons stiftelse gjorde denna uppskattade och minnesvärda dag möjlig.

Utåtriktad verksamhet
Under 2015 genomfördes en omorganisation med syfte att bredda verksamheten. Tidigare har fokus framfö-
rallt legat på att ge stöd direkt till föräldrar, men nu riktas arbetet mer aktivt mot organisationer, myndighe-
ter, kommuner, beslutsfattare m.fl. På så sätt når information och kunskap ut till dem som möter barn med 
alkoholrelaterade fosterskador och till dem som styr verksamheter där barnen finns. På sikt hoppas vi att 
detta kommer fler barn tillgodo. Medlemsverksamhet och föräldrastöd finns dock kvar, men som en del av 
en bredare organisation. 

Under året har representanter från föreningen haft fortsatt samarbete med en rad myndigheter och organisa-
tioner, bl.a Nationellt Kunskapscentrum Anhöriga (Nka), Barnen framför allt – adoptioner (BFA-a), Statens 
Beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).  

Några exempel
FAS-föreningen, representerad av Annika Andersson och Katarina Wittgard, ingår i en referensgrupp inom 
SBU. I gruppen finns representanter från Socialstyrelsen, forskare, yrkesverksamma m.fl. Arbetet syftar 
bland annat till att göra en kartläggning av kunskapsläget och av vilket stöd och hjälp familjer till barn med 
FASD får, och var det finns brister.  

Föreningen ingår även i samarbetet kring uppbyggnaden av ett kompetenscentrum vid Sachsska barn- och 
ungdomssjukhuset i Stockholm. Arbetet sker på uppdrag av Socialstyrelsen och leds av Ihsan Sarman, läkare 
och David Edfelt, psykolog. 
 
Samarbetet med andra organisationer ute i Europa har utvecklats under året. Katarina Wittgard är ledamot 
och kassör i European FASD Alliance vars syfte är att vartannat år arrangera en vetenskaplig konferens i 
Europa. Under 2015 har förberedelser påbörjat för den fjärde konferensen som kommer att hållas i London 
i september 2016. 

Genom European FASD Alliance knyts FAS-föreniningens nätverk ihop med nätverk av forskare, intresse-
organisationer och enskilda över hela världen. 



I samband med Internationella FAS-dagen 9/9 genomfördes för andra gången den internationella kampan-
jen ”To Young To Drink”. Pressmeddelanden och informationsmaterial skickades ut till media. Material från 
kampanjen fick genomslag bland annat på Facebook.

Ekonomi
Förändringen av verksamheten beskrevs i vår ansökan om statsbidrag för 2016 och uppbyggnaden av en 
nätportal, FAS-portalen, redovisades mer konkret. Planeringen av portalens innehåll och funktioner pågick 
sedan under hösten och strax innan årsskiftet beviljade Socialstyrelsen en kraftig höjning av statsbidraget för 
att sätta planerna i verket. Att få ekonomiska resurser för att fullfölja det påbörjade arbetet är ett erkännande 
och känns oerhört stimulerande inför framtiden.

Ekonomisk redovisning, resultat och balansräkning, samt kommentar från Mazars bifogas denna verksam-
hetsberättelse.

Tack
FAS-föreningen riktar ett varmt tack till alla som gett oss stöd under det gångna året. För ekonomiska bidrag 
tackar vi särskilt Socialstyrelsen och Linnéa och Josef  Carlssons stiftelse. Tack också till Else Henriksson 
som genom ideellt arbete försett föreningen med trycksaker och hemsida, samt till medlemmar och andra 
som på olika sätt gett oss stöd och uppmuntran och därmed bidragit till föreningens utveckling.  

2016-04-05

………………………………..………….
Annika Andersson, ordförande           

………………………………………….. …………………………………………
Birgitta Sjövall, sekreterare             Katarina Wittgard, kassör



 
 
 
 
Strategisk plan för FAS-föreningen år 2015-2017  
 
Föreningens ska under perioden arbeta mot följande mål: 

 Verksamheten ska under perioden struktureras om. En FASD-portal skall byggas 

upp på internet och vara färdig 2016 och därefter vidareutvecklas. 

 Omstruktureringen ska följas upp och dokumenteras fortlöpande i styrelsens 

protokoll samt i verksamhetsberättelse och i samband med revidering av 

statsbidraget. 

 Individanpassat stöd skall erbjudas till familjer med behov av sådant stöd. 

 Initiativ från medlemmar att arrangera träffar och annan medlemsverksamhet ska 

uppmuntras och stödjas 

 

 

Planen uppdaterad av styrelsen 2016-04-05 
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ordförande 
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