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INLEDNING

Spädbarnsfonden har funnits sedan 1986, och är ett stöd för de som mister barn. Föreningen arbetar för
att spädbarnsdödligheten ska minska. Spädbarnsfonden har cirka 3500 medlemmar och verksamheten
kan sammanfattas i fem områden:
▪ Stöd till familjer som mist barn
▪ Information och opinion
▪ Seminarier, utbildning
▪ Stipendier och forskning
▪ Samverkan nationellt och internationellt
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ORGANISATION

Spädbarnsfonden är en ideell förening som ytterst leds av föreningens styrelse. Kansliet hade under
delar av verksamhetsåret en kanslichef och 2-4 deltidsresurser som ansvarat för föreningens löpande
verksamhet.
En distriktssamordnare och flera kontaktpersoner har arbetat ideellt med stödverksamhet i 15 olika
distrikt i Sverige. Löpande ekonomisk rådgivning, bokslut samt löneadministrativa tjänster har utförts
ideellt av Maria Bark-Pettersson.
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VERKSAMHET 2013

Intresset för Spädbarnsfonden växer
Föreningen har många intressenter. Här är några av nyckeltalen för 2013:
• Cirka 3500 medlemmar
• Drygt 20 000 personer prenumererar på Spädbarnsfondens nyhetsmejl
• 71 000 besökare på hemsidan 2013, 67% av dem var nya besökare.
• Cirka 3900 personer stödjer Spädbarnsfonden på Facebook
• 110 personer deltog på Spädbarnsfondens familjehelg i Varberg
• Cirka 5000 läsare av Magasinet
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STYRELSEN
Vid årsmötet i mars 2013 valdes följande styrelse:

ORDINARIE LEDAMÖTEN

Mandatperiod

Valdes in i styrelsen

Ordförande: Ingela Rådestad

2 år (2013-2015)

2005

1 år (2013-2014)

2004

2 år (2013-2015)

2003

1 år (2013-2014)

2013

Verksam som projektledare på kommunikationsbyrån Helikopter i 1 år (2013-2014)
Piteå.

2009

Ansvarar för den övergripande verksamheten. Ingela Rådestad är
professor, barnmorska och författare.

Vice ordförande: Annika Haaker
Ansvarar för övergripande verksamhet tillsammans med
ordförande. Arbetar med HR-frågor på ett internationellt företag.

Ledamot: Michel Östlund
Verksam som konstnär och VD/Creative director på sin
kommunikationsbyrå Hera.

Ledamot: Liselotte Bergström
Arbetar som läkare/patolog på Klinisk patologi och cytologi,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ledamot: Daniel Wilén

SUPPLEANTER
Suppleant: Helena Klange

2 år (2013-2015)

2012

1 år (2013-2014)

2013

Arbetar som VD med marknadsföring och kommunikation

Suppleant: Marina Lagerberg
Föräldraledig kommunikatör.

REVISORER
Marie Welin, auktoriserad revisor Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
Anders Welin, auktoriserad revisor Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
VALBEREDNING
Valberedningen består av Louise Hernqvist (sammankallande), Marie Ganters och Henrik Ahlstrand.
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MÖTEN
Under 2013 har styrelsen hållit åtta möten varav fem per telefon och tre vid sammankomster.
Styrelsens möten har inneburit arbete med finansiering, framtids- och strategifrågor, samarbete med
andra organisationer samt utbildningsplanering. Utöver detta har ett konstituerande styrelsemöte ägt
rum.
Uppgifter om styrelsens deltagande på styrelsemöten under året
Närvarande

Ej närvarande

Totalt

Ingela Rådestad

8

8

Annika Haaker

8

8

Michel Östlund

8

8

Liselotte Bergström

6

2

8

Daniel Wilén

2

6

8

Helena Klange

5

3

8

Marina Lagerberg

6

2

8

KANSLI
Kansliet har ett samordningsansvar för arbetet i distrikten samt ansvar för uppdatering av hemsida,
medlemsadministration, fakturering och försäljning. Kansliet arbetar med rådgivning till
organisationer eller yrkesverksamma som kommer i kontakt med familjer i sorg. Kanslichef Louise
Hernqvist har en ordinarie arbetstid på 40 timmar men har under verksamhetsåret varit föräldraledig
mellan april – november.
Under kanslichefens föräldraledighet 2013 har Spädbarnsfonden lagt ut uppdrag för att klara den mest
prioriterade operativa verksamheten under perioden april – november, exempelvis administration av
web, familjehelg, stödtelefon och all e-post till kansliet. Övrig kanslipersonal har hanterat löpande
uppgifter så som webbutik, gåvor och bokföring.
DISTRIKTSSAMORDNARE
Föreningen har 15 distriktssamordnare i Sverige. Den lokala verksamheten är kärnan i föreningen och
kan exempelvis vara att ge stöd till familjer som förlorat barn. Distrikten har till uppgift att förmedla
stöd till medlemmar, organisera lokal verksamhet såsom medlemsträffar, samtalsgrupper och
minnesstunder. Många distrikt arrangerar även andra former av träffar som exempelvis föreläsningar,
Stor och Liten träffar, kransbindningar, träffar för anhöriga, träffar för far och morföräldrar, vänta barn
igen-träffar och pysselträffar. Utbudet i distrikten är stort och varierande.
Distrikten har även ett ansvar att informera vårdinstitutioner om föreningens verksamhet. För mer
information om distriktens specifika aktiviteter under 2013:
http://www.spadbarnsfonden.se/Page.asp?PageId=498
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MEDLEMSUTVECKLING
Årsmötet beslöt att behålla medlemsavgiften på 300 kronor per familj och år. Spädbarnsfonden har en
relativt konstant medlemssiffra på cirka 3500 medlemmar. År 2013 tillkom 34 nya medlemmar. I
medlemsavgiften ingår Spädbarnsfondens Magasin som kommer ut med ett nummer per år, fritt
deltagande i samtalsgrupper och andra aktiviteter som anordnas runt om i landet. Medlemmar erbjuds
även reducerat pris på större aktiviteter, så som ”familjehelgen” som arrangerades i Varberg.
FAMILJEHELG
Den 8 - 11 augusti anordnades en familjehelg för föreningens medlemmar vid Apelvikens Camping i
Varberg. Helgen var välbesökt och innehöll ett blandat program med samtalsstunder vid vattnet,
samkväm och stämningsfulla minnesstunder för anhöriga till barn som dött. Helgen erbjöd även
riktade aktiviteter för syskon till barn som dött så som pysselverkstad, fotboll och vindsurfing. Under
helgen deltog 110 personer varav 60 vuxna och 50 barn. Ett speciellt fokus var att diskutera hur
Spädbarnsfonden bättre kan stödja mor och farföräldrar till barn som har dött.
FORSKNING
Spädbarnsfonden har under 2013 delat ut forskningsanslag till läkaren Anders Linde på 75 000 kronor för
forskningsprojektet "Minskade fosterrörelser i sen graviditet".
WEBBPLATS
Föreningens webbplats har under året fortsatt vara en viktig mötesplats för människor i sorg och en
informationskanal för föräldrar, anhöriga, vårdpersonal och media. Hemsidan har information om
föreningens verksamhet och medlemsaktiviteter, nyheter, forskningsartiklar, formulär för medlemskap
och gåvor, webbutik samt interaktiva funktioner så som ljuständning. Totalt skickades det ut 70
stycken nyhetsmejl till medlemmar i distrikten.
Webbplatsen besöktes av 71 000 besökare under 2013. Under hösten påbörjades ett arbete med att
byta teknisk plattform.
SAMARBETEN OCH SPONSRING
Under 2013 fortsatte flertalet viktiga samarbeten och många valde att stötta Spädbarnsfondens
verksamhet på olika sätt.
LHC Charity game
Spädbarnsfonden deltog som utställare i samband med LHC charity game spelades i januari i
Linköping. Spädbarnsfonden fanns på plats med monter och informationsmaterial.
Round table & Ladys circle
Herrklubben Round table samt damklubben Ladys circle i Varberg anordnade ett välgörenhetslotteri
där pengarna gick till inköp av en Cubitus Baby som sedan skänktes till Varbergs förlossning. Den
överlämnades av föreningens ordförande den 22 maj 2013.

Sveriges Begravningsbyråers förbund (SBF)
Spädbarnsfonden deltog i juni, genom styrelseledamot Helena Klange som föreläsare, på en
utbildningsdag som riktade sig till begravningsentreprenörer. Temat var barnbegravningar.
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Skyddsängelns Nilas insamling
En av Spädbarnsfondens medlemmar startade en facebooksida med syfte att sälja virkade
skyddsänglar till förmån för Spädbarnsfondens arbete.
Baby & barn mässan ägde rum i februari i Göteborg och Spädbarnsfonden fanns på plats med
”Denna sida upp kampanjen”. Baby & barn mässan sponsrade Spädbarnsfonden med monterplats.
Geggamoja har i samarbete med Spädbarnsfonden startat kampanjen ”Denna sida upp” där allt
överskott från sålda produkter går till Spädbarnsfondens verksamhet och för att minska antalet barn
som dör i plötslig spädbarnsdöd.
Apelvikens Camping skänkte 500 kronor i form av ett presentkort till varje familj som deltog på
Spädbarnsfondens familjehelg till ett värde av totalt 11 500 kronor. Presentkortet kunde användas
inom campingens verksamhetsområde.
Konsert – ”Har hjärtat slutat slå”, en föreställning som arrangerades i november av Sensus i
samarbete med bland annat Spädbarnsfonden. Konserten arrangerades i Stockholm och
Spädbarnsfonden fanns på plats med informationsmaterial.
Helikopter har samarbetat med Spädbarnsfonden genom att ge tid och kompetens i arbetet med
kampanjen Solvända och Solvändas hemsida.
Karin Ekberg, dokumentärfilmare, har under året samarbetat med Spädbarnsfonden med sitt
filmprojekt ”En ängel i familjen”.
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MAGASINET
Under året har sjätte utgåvan av Spädbarnsfondens Magasin publicerats. Temat för numret var ”far
och morföräldrars sorg”. Magasinet riktar sig till medlemmar, anhöriga, sjukvård, kyrka med flera.
Magasinet är en viktig kanal för spridning av föreningens verksamhet. 2013 trycktes en upplaga på 3
000 exemplar.
MEDIA
Den 4 april medverkade ordförande Ingela Rådestad i TV programmet ”Efter tio” (TV 4). Temat var
förlossning med fokus på förlossningsskador när barn dör.
FACEBOOK
Spädbarnsfondens Facebooksida har under åtet uppdaterats med nyheter, artiklar och information.
Totalt under året ”gillade” 3 900 personer sidan, som är ett viktigt redskap för att nå ut med
information.
SAMVERKAN GENOM SAMS
Under verksamhetsåret har samarbetet fortskridit med samarbetsorganisationen SAMS - Samarbete för
Människor i Sorg, som består av föreningarna Spädbarnsfonden, Riksförbundet SPES (Suicid
Prevention och Efterlevandes Stöd), VSFB (Vi Som Förlorat Barn) och VIMIL (VI som Mist någon
Mitt I Livet), Riksförbundet Änkor och Änkemän. I oktober anordnade SAMS en konsert i Stockholm
med bland andra Mari Bergman och Jan Johansen.
ISPID, ISA, Nordiskt Forum
Spädbarnsfonden är medlem i ISPID, International Society for the Study and Prevention of Perinatal and
Infant Death. Spädbarnsfonden är även medlemmar i ISA, International Stillbirth Alliance, och i Nordiskt
Forum som består av systerorganisationer i Norden.
Styrelseledamot Michel Östlund deltog i januari på Nordiskt Forums konferens som anordnades i Oslo.
Michel visade där filmerna ”Barns sorg” samt ”I sorgens tid” som producerades i Sverige på uppdrag av
SAMS.
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4

EKONOMI

Finansiering
Spädbarnsfonden uppbär inget statligt stöd, utan bärs av ideella insatser gåvor, medlemsavgifter och
sökta bidrag. Styrelsen har ägnat tid att hitta långsiktig finansiering och har under året sökt och
beviljats bidragsansökan från Socialstyrelsen, Stockholms läns landsting, samt bidrag ifrån Stiftelsen
Solstickan.
Löner och arvoden
Arvode utgår inte till styrelsens ledamöter för styrelseuppdrag.
Lön har under 2013 utbetalats till Louise Hernqvist (månadslön 27.000 kr) och Kajsa Larsson (anställd
tre timmar per vecka för att sköta stödtelefon mot timlön 221 kr per timme). Genom Föreningsrådet i
Varberg har två kansliadministratörer hyrts in på deltid.
Under kanslichefens föräldraledighet år 2013 har Spädbarnsfonden lagt ut uppdrag och arvoderat
nedanstående företag för att klara den operativa verksamheten under perioden april – november:
Helikopter (administration av web, fem timmar per vecka), Annika ME Haaker Enskild firma
(familjehelgsplanering i genomsnitt fyra timmar per vecka), Ingela Rådestad Enskild firma (all e-post
till kansliet, arbetsledare för två kansliadministratörer och administration fem timmar per vecka).
Samtliga uppdragstagare har fått ersättning motsvarande kanslichefens timlön, 221 kr inklusive moms.
Revision och ekonomisk förvaltning
Föreningens ekonomiska förvaltning har utförts av Maria Bark-Pettersson.
Fakturering har skötts av kansliet.
Revisionen av räkenskapsårets redovisning har utförts av Marie Welin, Öhrlings
PricewaterhouseCoopers.

5
SLUTORD OCH TACK
Tack till alla som under det gångna året har bidragit till föreningen, med såväl kunskap,
medmänsklighet som ekonomiska bidrag. Föreningens aktiva medlemmar i distrikten har genomfört
ett viktigt ideellt arbete i hela landet. Många har genom sitt engagemang och förmågan att dela med
sig av erfarenheter gjort det möjligt att ge dem som mist ett litet barn en tro på en väg vidare i livet.
Många är de som bidragit till föreningens verksamhet, och allt detta har avgörande betydelse för dem
som mist ett litet barn. Styrelsen ser fram emot 2014!
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Verksamhetsberättelsen 2013 -01-01 – 2013 -12 -31 är undertecknad Spädbarnsfondens styrelse:
Stockholm den 25 jan 2014

____________
Ingela Rådestad

Annika Haaker

_____________
Michel Östlund

Helena Klange

_____________
Liselotte Bergström

Daniel Wilén

_____________
Marina Lagerberg
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