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Protokoll från styrelsemöte lördagen den 17 mars 2012 
 
Närvarande: Jan Berglind, Maria Bergström, Tina Lindhe, Amelie Rönngren,  
 Birgit Sjögren, Jonas Strandh 
 
Lokal: Götgatan 106, Stockholm  
 
§ 1 Mötet öppnades av Jonas Strandh 
 
§ 2 Birgit Sjögren valdes som sekreterare för detta möte. 
 
§ 3 Föregående protokoll  
I och med att årsmötet gav den förra styrelsen godkänt och ansvarsfrihet så godkändes också 
alla tidigare aktiviteter inkl protokoll. Således fanns det inget protokoll att godkänna på detta 
möte.  
 
Mötet gick istället igenom årsmötesprotokollet. Enligt det så har styrelsen vissa uppdrag att 
utföra, dels från protokollet och dels verksamhetsplanen. I årsmötesprotokollet, punkt Övrigt, 
står ”Vi beslöt uppdra till styrelsen att upprätta upprop till departement, behandlare och folk i 
branschen och pressmeddelande till pressen.” 
 
Verksamhetsplanens text återges nedan 

- Nya medlemmar erbjuds en fadder som under något eller några år finns som stöd för den 

nya medlemmen.  

- Lokalföreningar bildas på minst tre orter utanför Stockholm.  

- Föreläsningar och kurser erbjuds från FAD. En grupp gör underlag som används av de 

som åtar sig uppdrag så att det stämmer med FAD:s policy. Ämnena kan vara AD-policy 

och AD-handlingsplaner.  

- Medel söks för att starta de verksamheter som saknas inom behandlingsområdet och 

informationsområdet.  

- Artiklar skrivs av många medlemmar om värdet av yrkena alkohol- och drogterapeut och 

anhörigterapeut. En grupp gör underlag så att vi inte splittrar FAD:s budskap. Det bör 

vara samma inriktning på informationen oavsett ämne.  

- Konferens (eventuellt tillsammans med andra organisationer) genomförs för att lyfta 

yrkesfrågorna.  

- Styrelsen sammanträder med hjälp av Skype eller liknande så alla kan delta.  

- Fler medlemmar aktiverar sig.  

- Kommittéer bildas för aktivt arbete med olika frågor. Det kan innebära att nästa alla 

medlemmar deltar i något inom FAD. Förslag på kommittéer  

a) en kommitté för medlemsfrågor  

b) en kommitté för samordning av utåtriktade kontakter, lobbyverksamhet etc  

c) en kommitté för att få ett 90-konto för insamling av medel  

d) en kommitté för att söka pengar. Pengar behövs till ett kontor, anställa en kanslist eller 

förbundstjänsteman, för genomförande av utbildningar, för att utveckla och hålla ihop 

FAD m m  

e) en kommitté för producerande av informationsmaterial och hemsida  

f) en kommitté för anordnade av konferenser, seminarier etc  

Planering för verksamhetsplanens genomförande som omfattar år 2012 och 2013 sköts till 
kommande styrelsemöten. 
 
§ 4 Tidslängd för de förtroendevalda  
Ordförande är i enlighet med stadgarna vald för ett år i taget. Eftersom årsmötet inte beslöt om 
tideperioderna så beslöt nu styrelsen att kassören och sekreteraren är valda för två år, d v s 
2012-2013, medan de andra funktionärerna är valda fram till nästa årsmöte. 
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§ 5 Styrelsens konstituerande 
Årsmötet har i enlighet med stadgarna utsett Jonas Strandh till ordförande. Övriga uppgifter 
fördelades nu: vice ordförare Maria Bergström, kassör Amelie Rönngren, sekreterare Tina 
Lindhe, ordinarie ledamot Birgit Sjögren och suppleant Jan Berglind.  
En ledamotsplats och en suppleantplats är vakanta och kan fyllas på genom beslut i styrelsen. 
Jonas föreslog att han skulle ta kontakt med kyrkoherde Stig Erixson, Benny Haag, Marcus 
Birro samt Morgan Alling. Birgit Sjögren ska undersöka om Trygga Barn och Maskrosbarn kan 
passa in som ledamöter till FADs styrelse. 
 
§ 6 Fullmakter 
Beslöts att ordföranden Jonas Strandh och kassören Amelie Rönngren har rätt att var för sig 
teckna föreningens konto hos Swedbank från och med idag till nästa årsmöte den 9 mars 2013.  
 
Beslöts att rätt att teckna föreningens namn, d v s vara firmatecknare, har var för sig Jonas 
Strandh, Maria Bergström och Amelie Rönngren från och med idag till nästa årsmöte den 9 
mars 2013. 
 
Paragrafen justeras direkt. Det innebär bl a att Amelie Rönngren omgående kan anmäla de 
ändrade rättigheterna hos Swedbank, vilket inkluderar FADs bankkonto (via internet), 
bankgirokonto och bankkort för uttag i bankomat och inköp. 
 
§ 7 Medlemsregistret 
Det bestämdes att alla i styrelsen ska ha tillgång till medlemsregistret. Maria mailar det så snart 
hon uppdaterat registret. 
 
§ 8 Ekonomin 
Saldot på kontot var mötesdagen 13 533,75 kronor. Inkomsterna utgörs av medlemsavgifter. 
Fler avgifter inkommer sannolikt så snart vi påminner medlemmarna och visar ett aktivtförbund. 
 
Beslöts att 6 000 kronor under året kan användas till resebidrag till ledamöter utifrån landet så 
att styrelsen kan träffas och arbeta effektivt. 
 
Jonas åtog sig att ordna till hemsidan så att betalningsinformationen blir tydligare. 
 
§ 9  Medlemsrekrytering 
Styrelsens viktigaste prioritering är att få fler medlemmar. En stor medlemsgrupp innebär att 
våra åsikter om våra yrken blir lyssnade till och efterfrågade! 
 
Framtidsvisionen att ge certifiering för alkohol- och drogterapeuter samt anhörigterapeuter kan 
innebära att många vill vara medlemmar i FAD. 
 
§10 Visitkort för FAD 
Vi diskuterade önskemålet om att ordna visitkort med FADs logga på. Det skulle vara ett sätt att 
sprida kunskapen om att FAD finns. 
 
§ 11 Medlemstidskrift  
Vi diskuterade också möjligheten att ge ut en medlemstidskrift. Tanken är att den skulle vara på 
papper och komma ut till alla medlemmar någon eller några gånger per år.  
 
§ 12 Eventuell möjlighet att få en lönebidragsanställning inom FAD 
Jonas Strand tror att han kan få en halvtidsanställning som administratör med stöd av arbets-
marknadspengar. Han skulle återkomma om det. Amelie talade om en fond eller liknande som 
FAD kan söka för föreningsadministration. Denna fond skulle täcka FADs utgifter men kruxet är 
att någon behöver ligga ute med pengar i två månader. 
 
§ 13 Ny mötestid  
Lördagen den 28 april 2012 på Götgatan 106, Stockholm 
 
Ordförande 2012-05- Sekreterare 2012-05- Justerare 2012-05- 
 
 
 
Jonas Strandh Birgit Sjögren Tina Lindhe 


