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LOKALFÖRENING, BILDANDE OCH VERKSAMHET
Att starta en lokalförening är varken svårt eller betungande och det finns många fördelar för både den
regionala och nationella verksamheten. För det regionala planet är fördelarna bl a möjlighet att bedriva
verksamhet för medlemmarna med ekonomiskt stöd från Barnlängtan nationellt och att det blir lättare
att hålla koll på och påverka förhållandena i respektive landsting. För den nationella nivån blir
lokalföreningarna länken till medlemmarna runt om i landet. Vidare innebär en aktiv lokal/regional
nivå att den nationella styrelsen säkrar försörjning av kandidater till styrelseposter från hela landet.

VERKSAMHET I LOKALFÖRENINGAR
Verksamheten på lokal/regional nivå beslutas om i respektive förening men basen bör utgöras av
någon slags verksamhet för medlemmarna och i möjligaste mån bevakning av landstingets agerande i
frågan om behandling av ofrivillig barnlöshet. Nedan kommer exempel på verksamhet som bedrivs
eller har bedrivits på lokal nivå.
Stödgrupper
Barnlängtansgrupp: riktar sig till de som står i fasen av utredning eller behandling men även de som är
gravida eller har fått barn bör vara välkomna, enda kravet är att inte barn finns med på träffarna. Att
vara gravid och att ha fått barn innebär inte att man lämnar funktionshindret och problemet kvarstår då
syskonlängtan uppstår. Det är viktigt att hantera avundsjukan som är jobbig att bära i det här
sammanhanget, d v s att avundsjuka är ok, det ju inte samma sak som missunsamhet.
Mammagrupp: riktar sig till de som fått barn och som har behov av att gå vidare med en grupp där
man har en gemensam historia.
Tematräffar: riktar sig till paret och utgår från ett tema för kvällen, man får en introduktion av kvällens
tema genom ett föredrag, en film eller dylikt som leder till frågor och samtal. Teman som testats under
åren är ”hans och hennes barnlöshet”, det blev inga barn, familjerådgivningens verksamhet, adoption
Att gå vidare grupp: riktar sig till de som inte får barn varken genom behandling eller adoption.
Familjeaktiviteter: Inte minst för barnen som är tillkomna med längtansbakgrund kan det vara viktigt
ingå i ett begripligt sammanhang. Att få träffa andra barn och göra saker tillsammans gör att barnen
kan hantera sin historia på ett naturligt och avdramatiserat sätt. Vi som har erfarenhet av den här typen
av träffar ser på våra barn hur viktigt de tycker att det är att få träffas någon gång ibland. Vi tror att
den här typen av träffar ger barnen en tydlighet som gör att de kommer att bära sin bakgrund som en
naturlig del av sitt liv. De aktiviteter vi provat på under årens lopp är bad (hyra ett badhus några
timmar), snölekar, julpyssel, minigolf, pic-nic i lekpark.
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Många av aktiviteterna ovan kan bedrivas i studiecirkelfrom, studieförbunden brukar vara angelägna
om att hjälpa till och vägleda hur man bäst ska kunna använda studiecirkelformen. Den som ansvarar
för stödgrupper behöver någon form av vägledning, tips och trix för att lyckas leda gruppen på ett bra
sätt.

Politisk aktivitet
Bevaka nya förslag, bjuda in politiker till debatt, skriva debattartiklar.
Att hantera politisk aktivitet kräver som regel att man är något så när insatt och påläst för att känna att
man når fram med sitt budskap.

Värva medlemmar
Se till att det finns Barnlängtans-material hos klinikerna/distansstimulerande läkare.
Ordna seminarier/föreläsningar: Presentation av ny forskning,

Information till allmänheten
Skriva debattinlägg, ställa upp i lokala media, berätta sin historia i olika sammanhang, medverka vid
mässor, temadagar av lämplig karaktär

MALL FÖR BILDANDE AV LOKALFÖRENINGAR
Här kommer en mall att följa vid bildande av lokalföreningar.

När ni är en grupp på ca 3-4 st går det bra att sätta igång.
Bestäm ett datum för ett möte. Vid detta möte som är ett konstituerande möte väljs en interimistisk
styrelse. Ni kommer överens i gruppen om vem som ska fungera som ordförande, kassör och
sekreterare för tiden fram till årsmötet. Det kan också vara bra att utse en valberedning.
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Interimsstyrelsens uppgift är att förbereda föreningens första årsmöte, och styrelsens arbete fram till
årsmötet innebär
•

Att besluta om datum för årsmöte

•

Att skicka kallelse.

•

Att arbeta fram ett förslag till stadgar (kan vara samma stadgar som antagits vid det
konstituerande mötet), Barnlängtan har stadgar som kan kopieras och justeras där det är
nödvändigt.

Konstituerande möte
Vid det konstituerande mötet ska ett protokoll upprättas som innehåller följande punkter:
•

Namn och funktioner i interims-styrelsen för ordförande, sekreterare, kassör

•

Justerare för protokollet

•

Firmatecknare (vanligtvis kassör och eller ordförande)

•

Föreningens namn

•

Antagande av stadgar (vilket är en förutsättning för att få ett organisationsnummer, se öppna
bankkonto)

Se exempel på protokoll i bilaga 1
Mall för stadgar finns i bilaga 2.

Öppna konto
Ekonomiskt stöd från Barnlängtan förutsätter att det finns ett bankkonto. Konto går att öppna i vilken
bank som helst men det krävs ett organisationsnummer för öppnandet. Organisationsnummer ansöker
föreningen om från Skatteverket. För att kunna ansöka måste ett protokoll från det konstituerande
mötet/årsmötet upprättas med följande punkter:
Se länk till Skatteverkets hemsida där blanketten finns för utskrift.
http://www.skatteverket.se/download/18.4f3d00a710cc9ae1c9c80006607/840005.pdf

Styrelsen kan med fördel redovisa en verksamhetsplan för första verksamhetsåret. Annars är det
styrelsen som får mandat att bedriva verksamhet på lokal/regional nivå.
När verksamhetsåret går mot sitt slut redovisar styrelsen sin verksamhet i en skriftlig
verksamhetsberättelse som presenteras på årsmötet och till Barnlängtan nationellt.
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Bilaga 1
Bildande av Barnlängtan i Jämtlands län 29/9 2010

Närvarande:

Anmält förhinder:

Gunilla Eriksson

Anna Jonsson

Cathrine Lindman
Helena Eriksson
Carola Berggren
Peppe Pålsson

Interimsstyrelseprotokoll

1.

Interimsstyrelse

Till ordförande valdes Gunilla Eriksson
Till sekreterare valdes Cathrine Lindman
Till kassör valdes Helena Eriksson

2.

Justerare

Att tillsammans med sekreteraren justera mötets protokoll valdes samtliga närvarande.

3.

Firmateckning
Beslutades att föreningens firma tecknas av
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Gunilla Eriksson och Helena Eriksson

4.

Föreningens namn
Beslutades att namn blir Barnlängtan i Jämtlands län

5.

Nästa möte
24/11 2010

……………………………….

……………………………………

Cathrine Lindman, sekreterare

Gunilla Eriksson, ordförande

……………………………….

……………………………………

Helena Eriksson, kassör

Carola Berggren

……………………………….
Peppe Pålsson

Bilaga 2
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Stdagar (mall)
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