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Protokoll fört vid årsmöte lördagen den 25 februari 2012 kl 13.00 
 
Lokal: Hammarbysalen, Hammarbykyrkan, Nathorstvägen 44, Johanneshov 
 
Vi fick först två trevliga, informativa och inspirerande föreläsningar av Lars Lewerth, projektledare i 
alkoholfrågor och Lena Larsson, Förbundsordförande för AMD, Riksförbundet Anhöriga mot 
droger. 
 
a. Till mötesordförande valdes till första hälften av mötet Leif Lindberg och till andra halvan 

Jonas Strandh. Till sekreterare valdes Josefin P Wall, till justeringspersoner valdes 
Maria Bergström och Lena Wassdahl och till rösträknare valdes Marie Göransson 
 

b. Röstlängd för årsmötet fastställdes till alla 16 deltagare. 
  
c. Mötet ansågs ha utlysts på rätt sätt. 
 
d. Dagordningen fastställdes. 
 
e. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av sekreterare Maria Bergström – bilaga 1. 
 
f. Styrelsens balans- och resultaträkning föredrogs av kassör Amelie Rönngren – bilaga 2. 
 
g. Revisionsberättelse: Då revisorerna avgått gick årsmötet igenom räkenskaperna och 

upprättade och godkände revisionsberättelse. – bilaga 3. 
 
h. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
i. Inga motioner har inlämnats. 
 
j. Fastställande av medlemsavgift: 300:-/år. 
 
k. Fastställande av arvoden och kostnadsersättningar: Enbart utlägg beslutade av styrelsen 

betalas mot kvitto. 
  
l. Fastställande av verksamhetsplan och budget: Förelagt förslag antogs med tillägget  
 ”2012-13” – menandes att denna är en tvåårsplan – bilaga 4. 
 
m. Antal styrelseledamöter fastställdes till 5 st. + ordförande och 2 st. suppleanter. 
 
n. Till förbundsordförande valdes Jonas Strandh. 
 
o. Val av styrelseledamöter och suppleanter: 

Ledamöter: Maria Bergström, Amelie Rönngren, Leif Lindberg, Tina Linde och en vakant 
som uppdras åt styrelsen att utse. 
Suppleanter: Jan Berglind och Birgit Sjögren. 

 
p. Till revisorer valdes Josefin P Wall och Lena Wassdahl. 
 
q. Fastställande av antal ledamöter i valberedning: 2 st. 
 
r. Till valberedning valdes Lars Lewerth och Lena Wieweg. 
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s. Nästa årsmöte äger rum 9 mars 2013. 
 
t. Övrig information: 

1. Vi beslöt ändra vårt namn till FAD, Förbundet för Alkohol- och drogterapeuter och 

Anhörigterapeuter. Namnändringen tas upp även nästa år då det behövs två årsmötens beslut. 

2. Vi beslöt uppdra till styrelsen att upprätta upprop till departement, behandlare och folk i 

branschen och pressmeddelande till pressen.  

 
Avslutning och tack till alla som deltagit! 
 
 
 
Mötessekreterare 
 
 
 
Josefin P Wall 
 
 
 
 
Justerare     Justerare 
 
 
 
Maria Bergström   Lena Wassdahl 
 
 
 
 
Bilagor:  

1. Verksamhetsberättelse 2011 
2. Balans- och resultaträkning 2011 
3. Verksamhetsplan 2012-13 
4. Budgetförslag 
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Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2011 
 

Styrelsen har haft tio sammanträden under året. Vi har varit på Götgatan 106 och använt Skype för att 

kunna ha kontakt med ordföranden som bor i Spanien. Sammanträdena har varit bra på så sätt att 

styrelsen lärt känna varandra bättre och diskussionerna om FAD har varit många, lång och fördjupande.  

 

En styrelsemedlem deltog i Visions konferens i samarrangemang med Attendo den 19 januari om 

Missbruksutredningen och beroendebehandlingens framtid. 

 

Ett svar på missbruksutredningens remiss lämnas. Remissen finns på www.fadsverige.se. 

 

Två medlemmar, Josefin Palmers Wall och Lennart Bergström, föreläste i november för politiskt 

sakkunniga på socialdepartementet om värdet av just yrkena alkohol- och drogterapeut och 

anhörigterapeut samt det speciella med just dessa yrken. 

 

En folder om kriterier för yrket alkohol och drogterapeut sammanställdes och trycktes. 

 

FAD medverkade i en delad monter på Beroendedagen den 6 december och knöt kontakt med många i 

behandlingsbranschen. 

 

I övrigt kvarstår ambitionerna från tidigare verksamhetsplanering.  

 

Flera medlemmar har 2011 betalt medlemsavgift än tidigare år men få har aktivt deltagit i 

föreningsverksamheten. Orsaken därtill kan vara att vi misslyckades med att få bidrag för att utveckla de 

viktigaste verksamheterna (behandlingar och information). 

 

Arne Stålberg Jan Berglind Maria Bergström Amelie Rönngren 

Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör 

 
 
 

Bilaga 2 Ekonomirapport 2011 
 

Pengarna finns på bankkontot i Swedbank.  

 

Vid årets början 7 286,75 

 

Utgifter  753,00- Swedbankkontot  betalt 20 jan 

 1 000,00- Årsmöteshyra betalt 21 april 

 350,00- Konferens 19 jan betalt 21 april 

Summa minus 2 103,00- 

 

Saldo 5 183,75 

 

Inkomster 6 600,00 22 medlemsavgifter 

 

Vid årets slut 11 783,75 
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Bilaga 3 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 
 

 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 

 En kommitté för medlemsfrågor  

 En kommitté för samordning av utåtriktade kontakter, lobbyverksamhet etc 

 En kommitté för att få ett 90-konto för insamling av medel 

 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 

 En kommitté för producerande av informationsmaterial och hemsida  

 En kommitté för anordnade av konferenser, seminarier etc 

 

Bilaga 4 Förslag till budget 2012 
 

Idag finns 12 233 kr i förbundets kassa, eftersom fyra medlemsavgifter betalats in efter nyår. 

 

Nu föreslås att styrelsen gör en budget efter de inkomster och de ambitioner för att öka inkomsterna som 

finns. 

 

Om 50 personer betalar 300 kr i årsavgift ger det 15 000 kr.  

 

Utgifter som kommer att finnas under 2012 

 

 Lokalhyra för årsmötet (ca 1000 kr) 

 Förtäringen på årsmötet (ca 300 kr, om det inte täcks av de som deltar i årsmötet) 

 Bankkontoårsavgift (750 kr) 

 Webbhotell hos www.one.com (250 kr) 

 Medlemskap i andra organisationer (500 kr) 

 Summa utgifter 2 800 kr 

 

I så fall skull det finnas 24 430 kr vid årets slut. 

 

Om FAD erhåller pengar genom medelsansökningar så kommer budgeten räknas om och vi kan 

genomföra mer verksamhet. 


