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Medlemstal
Under året har föreningen haft 140 betalande medlemmar. Vi har under året infört ett 
socioekonomiskt medlemskap om utifall någon faktiskt inte har möjlighet att betala 
full medlemsavgift men som ändå vill vara med, så ger vi den möjligheten under ett 
tag. 

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av åtta personer och tre ersättare och har 
sammanträtt sju gånger varav ett var konstituerande möte. 

Verksamhet
Årsmötet hölls i april i Stockholm där 14 medlemmar var närvarande. Styrelsen har 
under våren haft en studiecirkel i föreningskunskap i samarbete med SV.
Vi har synts i media via en insändare i GP under rubriken ”Rehabilitering något även 
för kränkta”, Aftonbladets bilaga Härligt hemma i september, MåBra:s 
oktobernummer och DN, ”Låt chefer genomgå psykologiska tester”. Ordförande har 
också intervjuats i Radio Jämtland. Även en artikel i TTELA i slutet av december där 
en av våra medlemmar var med och info om föreningen. 

Stödverksamhet 
Under året har vi haft telefontid på måndagar 10.00-12.00 och torsdagar 18.00-
20.00. Däremellan finns telefonsvarare som vi lyssnar av regelbundet. I slutet av året 



införskaffades ytterligare ett telefonnummer för avlastning så nu är det ett för 
måndagar och ett för torsdagar. 
Under året har vi gett stöd och råd till ett flertal personer som hört av sig via mail, 
SMS och Facebook, det sista är en kontaktväg som ökar. 

Regional verksamhet
SydVäst – har haft en medlemsträff, där fem medlemmar deltog, med ytterligare 
skrivtema med coachen Johanna Wistrand. En träff i Varberg med åtta deltagare och 
berättartema samt info om föreningen.
Mälardalen – har haft två medlemsträffar i Stockholm (17 och 13 närvarande). Även 
så gjordes ett försök att ha en medlemsträff i Kumla. 
Norr – haft regionalt årsmöte där Linda deltog från styrelsen för utbyte och 
information samt några träffar med enstaka medlemmar. 

Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortfarande beroende av medlemsavgifter och ideellt arbete. 
Vi har försökt att söka bidrag från olika stiftelser och fonder men det är svårt för vår 
målgrupp. Fonder/Stiftelser som är sökt ifrån: Magnus Bergvalls stiftelse, Lars 
Hiertas minnesfond, Prins Carl Philips stiftelse, Hierta-Retzius stipendiefond, Gunvor 
och Josef Anérs stiftelse, Kungliga patriotiska sällskapet, Kronprinsessan Margaretas 
minnesfond, samt att Marie-Louise under våren deltog på ett seminarium om 
Europeiska socialfonden och dess möjligheter att söka ekonomiska medel den 
vägen. 

Information
Under året har tre medlemsblad kommit ut, varav ett inför årsmötet med information 
om vad som händer i föreningen samt i början av året då ett årsbrev gick ut ihop med 
medlemsavgiften. 

Styrelsen vill med dessa ord lämna ovanstående verksamhetsberättelse för 2009.
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