
Protokoll nr 6

Om dissociations årsmöte 2021
möte via Messenger, 21 mars 2021

Närvarande: Bonnie, Hanna, Lotta, Micha, Linnéa, Sam. 

§ 1. Mötet öppnas något försenat. Mötesformen byts från Teams till Messenger efter tekniskt 
strul. Kort presentationsrunda och ett kort välkomnande från föreningens ordförande Lotta.

§ 2. Fastställande av röstlängd. Sam blir medlem under mötet, så alla närvarande är 
röstberättigade.

§ 3. Mötets utlysande. Det fastslås att styrelsen kallat till årsmötet på rätt sätt. Sam lägger ner 
sin röst eftersom han inte fått kallelse eftersom han inte varit medlem.

§ 4. Mötets behörighet. Det fastslås att mötet är behörigt.

§ 5. Bonnie väljs till mötesordförande och Linnéa väljs till mötessekreterare.

§ 6. Dagordningen fastställs.

§ 7. Lotta och Hanna väljs till rösträknare och protokollsjusterare.

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för föregående år. Alla har 
före mötet haft tillgång till och kollat igenom verksamhetsberättelse och den ekonomiska 
berättelsen. Inga frågor finns.

§ 9. Revisionsberättelse för föregående räkenskapsår presenteras av föreningens ordförande 
eftersom revisorn inte är närvarande.

§ 10. Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. Styrelsen 
lägger ner sina röster och deltar inte i beslutet. 

§ 11. Det beslutas att medlemsavgifterna fortsatt ska vara 50 kr för vanlig medlemsavgift och 
200 kr för stödmedlemskap.



En kort diskussion om ifall det blir problem med att medlemsavgifterna är bundna till 
kalenderår, att medlemmar kan falla bort av misstag. Mötet beslutar att påminnelser om 
medlemsavgift ska ske vid årsskiftet och att de som varit medlemmar föregående år får det 
första mejlet till medlemmar under ett nytt år.

§ 12. Det finns inga inkomna motioner eller förslag från styrelsen att behandla.

§ 13. Inga ersättningar för revisorn eller för medlemmars privata utlägg har begärts.

§ 14. Innan det beslutas om budgeten tas frågan om banktjänster upp. Under året har det visat 
sig att vi inte behöver det paket som vi beslutade om under förra årsmötet – Swedbanks 
Företagspaket Bas – eftersom vi inte har behov av bankgiro och bankkort, och eftersom det då
blir billigare att då bara betala för internetbank och överföringar. Mötet beslutar om att 
fortsätta som nu, utan bankpaketet.

Mötet beslutar också att anta budgeten i sin helhet.

§ 15. Det finns inga frågor om verksamhetsplanen och mötet antar den i sin nuvarande form.

§ 16. Val av styrelse för föreningen kommande år. Valberedningens förslag är att välja Lotta 
Arehn till ordförande och att övriga styrelseledamöter blir Linnéa Regnlund, Bonnie Friedh 
och Michaela Châteaux. I valberedningens förslag är rollen som suppleant vakant. Mötet 
föreslår Sam till denna roll.

 Mötet beslutar att välja Lotta till ordförande. 
 Mötet beslutar att välja Linnéa, Bonnie och Micha till styrelseledamöter och Sam 

till suppleant. Bonnie tar över medlemsansvaret efter Hanna. 
   
§ 17. Valberedningen har inget förslag till revisor och mötet har inte heller några förslag. 
Mötet beslutar att lägga över på styrelsen att hitta en revisor och att detta bör ske innan sista 
juni. Mötet beslutar också att vi först ska söka genom att annonsera i våra sociala kanaler och 
att vi efter det kan vända oss till volontärbyrån.

§18. Mötet beslutar att välja Jiang Millington som valberedning fram till nästa årsmöte.

§ 19. Övriga frågor
 Frågor kring hur styrelsearbetet rent praktiskt går till så att vår nya styrelsemedlem 

Sam får lite koll på hur det brukar gå till. 



 Sam lyfter frågan om ifall föreningen är med i eller tänkt på att vara med i ett 
studieförbund. Diskussioner kring detta. Sam och Bonnie gör ett underlag om fördelar 
och nackdelar så vi kan fortsätta diskussionerna på nästa styrelsemöte.

 En fråga om hur vi ska göra för att nå ut till fler. Mötet beslutar att vi gör en tråd om 
det i facebookgruppen och tar upp frågan igen på nästa styrelsemöte.

 Mötet beslutar att vår facebookgrupp ska byta namn till ”Om dissociation – 
styrelsearbete”.

 Bonnie informerar om att hon förhoppningsvis börjar utbildning i modellen "Write 
Yourself" till sommaren och att vi efter det skulle kunna ordna skrivarkurser i egen 
regi.

§ 20. Mötet avslutas.

Bilagor: 
 verksamhetsberättelse
 årsredovisning
 revisionsberättelse
 verksamhetsplan

___________________________________
Linnéa Regnlund, mötessekreterare

___________________________________
Hanna Karlsson, justerare

___________________________________
Lotta Arehn, justerare



Verksamhetsberättelse för föreningen om
dissociation verksamhetsåret 2020



Styrelse
Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande
Lotta Arehn

Sekreterare
Bonnie Friedh

Kassör
Linnéa Regnlund

Ledamöter
Michaela Châteaux

Suppleant
Hanna Karlsson

Valberedning
Jiang Millington
Fanny Åberg

Revisor 
Thérèse Eriksson

Verksamheten
Nu har vi gått över från 2020 till 2021 och ett nytt kalenderår har börjat.  Under 2020 
handlade det mycket om att få igång föreningen, under 2021 vill vi utveckla dess verksamhet, 
vilket bygger på hur vi som medlemmar tillsammans vill utforma den. Vi hoppas ni vill vara 
med oss ett år till!

9 juni 2020 hölls det konstituerande mötet och föreningen Om dissociation bildades. Det 
främsta arbetet har sedan dess varit att fixa det administrativa med att få föreningen 
registrerad och allt att fungera med banken. Detta för att kunna ta emot medlemmar och för 
att försäljningen av antologin skulle kunna komma igång.

Föreningens största projekt är antologiprojektet som drivs av Linnéa Regnlund. År 2019 gavs 
boken ”Splittrade själar” ut och den följdes år 2020 av boken ”Våga läka”. En kan följa 
projektet på Instagram där projektet har ett eget konto, @antologiprojektet samt på Facebook.
Vill en beställa antologin eller läsa mer om projektet finns mer info på föreningens hemsida. 

Vi har en tillfällig hemsida på adressen http://dissociation.nu och arbetar med att utveckla den
genom att skapa mer innehåll. Medlemmar välkomnas att bidra till hemsidan med till 
exempel texter om dissociation, bilder och viktiga länkar. Under 2021 kommer det också att 
komma en tävling där alla intresserade får möjlighet att designa ett underlag till föreningens 



logga och vinnaren jobbar sedan tillsammans med föreningen fram den slutgiltiga loggan för 
Om dissociation.

Föreningen finns på Instagram på kontot @omdissociation. Där kan en följa föreningens 
arbete och få information om aktuella händelser och nyheter. På Instagram finns också 
stafettkontot @om.dissociation där personer som har egen erfarenhet av dissociation kan ha 
hand om kontot en vecka och dela med sig av sin vardag, sina upplevelser av dissociation eller 
något annat hen vill dela. 

På Facebook finns tryggruppen ”Om dissociation – tryggrupp i coronatider”. Det är en grupp 
där medlemmar kan umgås helt förutsättningslöst, t ex. via att dela memes, diskutera sådant 
en sett på internet och dela tips på saker att se och/eller göra. Vi fyller på med trygghet och 
låter otryggheterna stanna utanför en stund. 

Under november och december hölls vid åtta tillfällen en skrivcirkel enligt WYS – 
WriteYourSelf, av NBV i samarbete med föreningen. Det fanns plats för åtta deltagare och 
samtliga hade erfarenhet av dissociation. Kursen kommer att utvärderas under början av 2021 
och eventuellt kommer fler skrivcirklar att startas under 2021.

Medlemmar
I oktober 2020 började vi ta emot medlemmar och föreningen hade under 2020 totalt 23 
medlemmar. Av dessa var 5 stödmedlemmar. 

Medlemsavgiften för år 2021 är densamma som för år 2020.

Möten, kommunikation
Styrelsen har under 2020 träffats vid fyra tillfällen för digitala möten, dels på grund av att vi är
utspridda i olika delar av landet men också på grund av den rådande pandemin. Vi har haft 
våra möten genom Messenger-appen samt att vi löpande har kontakt i en Facebookgrupp där 
vi kan bolla tankar och idéer. 

Vi kommunicerar vårt arbete till medlemmar och övriga genom främst våra sociala medier 
samt vår hemsida. Vi har också en mail för våra medlemmar där de kan kontakta oss. Då vi 
också ger ut antologierna blir dessa också en viktig del av att sprida föreningens arbete. 

Under våren 2021 kommer föreningens årsmöte att hållas den 21 mars klockan 15.00 via det 
digitala mötesverktyget Teams. 



Slutord
Vi har en ambition att medlemmar på eget initiativ, självständigt, ska kunna driva projekt i 
föreningens namn och välkomnar idéer om vad ni vill göra och hur det i så fall ska drivas 
igenom.

Under 2021 kommer antologi nummer tre att ges ut. Arbetet med den har redan börjat och 
vill ni läsa mer om det gör ni det på hemsidan https://dissociation.nu/om-antologierna 

Årets teman är:
    • Hur känns det att dissociera?
    • Att dissociera men inte uppleva sig som flera delar
    • En liten/yngre del berättar
    • Brev till mig själv

Tack för 2020! Vi ser fram mot fina samarbeten under 2021. Som medlemmar bidrar ni till att
sprida kunskaper om och stärka och stödja personer med dissociation. Ni spelar roll. Tack!



Årsredovisning 
för föreningen Om dissociation

räkenskapsår 2020

till årsmötet 21 mars 2021

Upprättad av Linnéa Regnlund, kassör i föreningen



Innehåll
• Kommentarer

• Resultaträkning (resultatrapport hämtad från Bokio)

• Balansräkning (balansrapport hämtad från Bokio)

• Jämförelse mellan budgeten för 2020, resultaträkning och balansrapport

• Budget för 2021



Kommentarer

Budget och räkenskapsår
Föreningen Om dissociation ny, och jag som är kassör är också ny på att sköta en förenings 
ekonomi. Vissa saker har därför blivit fel på vägen, eller lite krångligare än nödvändigt. Som att 
de olika posterna i budgeten för 2020 inte motsvarar posterna i resultatrapporten, helt enkelt för 
att jag aldrig gjort en bokföring tidigare och aldrig använt bokföringsprogrammet Bokio, så jag 
visste inte hur det delades in där. 

En annan sak som ställt till det lite är räkenskapsåret. Budgeten skrevs för ett år framåt, strax innan 
vårt konstituerande möte. Därför sträcker sig budgeten för 2020 från maj 2020 till april 2021. Senare 
har jag (Linnéa Regnlund, kassör) i samråd med ordförande i föreningen (Lotta Arehn) och 
föreningens revisor (Thérèse Eriksson) ändrat så att föreningens räkenskapsår istället ska följa 
kalenderåret. Eftersom föreningen startade 9 juni är bokslutets period 9 juni 2020-31 december 2020. 
9 juni 2020 är det datum vi hade ett konstituerande möte och föreningen bildades. Det tog lite tid och 

avtal för banktjänster var inte färdigt förrän 16 september 2020. Före det hade föreningen ingen 
ekonomisk aktivitet.

Att räkenskapsåret varit kortare än ett år och att föreningens ekonomiska aktivitet detta 
räkenskapsår i själva verket bara varit oktober-december påverkar hur väl vi följt antagen budget, 
och hur jag bedömt siffrorna i skapandet av budgeten för 2021. Inom räkenskapsåret har dock en 
antologi getts ut, försäljning av den skett och medlemsavgifter för ett år upptagits, vilket är 
föreningens huvudsakliga inkomstkällor.

Mer detaljerade kommentarer som rör budgeten finns i ”Jämförelse mellan budget för 2020, 
resultaträkning och balansrapport” samt vid ”Budget för 2021”.

Resultaträkning
Resultaträkningen visar vad vi haft för inkomster och utgifter under året, och vad detta varit för 
olika inkomster och utgifter. 

Inkomster

Intäkterna kommer från tre olika saker: 
• Försäljning varor inom Sverige, momsfri – här finns den försäljning som vi själva gör av 

antologierna, inklusive det köpare betalar för portot
• Försäljning tjänster inom Sverige, momsfri – här finns medlemsavgifterna, helt enkelt 

eftersom Bokio inte är skapat för föreningar och inte har någon post för medlemsavgifter
• Licensintäkter och royalties – här finns den summa vi fått utbetalt av BoD för försäljning 

av antologierna i olika nätbokhandlar.

Eftersom vi inte gör ett så stort överskott är vår verksamhet momsbefriad och därför betalar vi 
inte moms på något.



Utgifter

Varukostnader är en formell post för att kunna redovisa inköp av antologierna och få ordning på 
redovisning av moms (som vi ju inte betalar) vid köp från utlandet. Därför finns det med i 
redovisningen men slutar på 0 kr.

De kostnader vi haft är för:
• Förbrukningsmaterial – förpackningsmaterial för antologierna
• Datakommunikation – kostnad för hemsida och domän
• Postbefordran – portokostnader, både för gratisexemplar och för exemplar av 

antologierna vi sålt själva
• Bankkostnader – olika bankavgifter för att till exempel kunna ha internetbank, använda 

swish och postgirobetalningar
• Tidningar, tidskrifter och facklitteratur – inköp av antologier för egen försäljning samt för 

gratis exemplar till medverkande och recensionsexemplar

Misstag

Gåvor har inte redovisats separat under inkomster, vilket kommer ske för 2021. Vi har fått två 
gåvor under 2020, på en sammanlagd summa av 43,50 kr.

• Gåva 1 är på 4 kr, har bokföringsdatum 20201102, V80 i Bokios system, och har hamnat
under ”Försäljning varor momsfri” eftersom den skedde i samband med en 
bokbeställning.

• Gåva 2 är på 39,50 kr, har bokföringsdatum 20201113, V87 i Bokios system, och har 
hamnat under ”Försäljning tjänster momsfri” eftersom den skedde i samband med 
betalning av medlemsavgift.

Skatt

Enligt Bokios system bör vår skatt för 2020 bli på 652 kr. Vad den slutgiltiga skatten blir slås inte 
fast förrän deklarationen är gjord.

Balansräkning
Balansräkningen är en översikt över våra tillgångar och skulder. 

Den enda skuld vi har är den beräknade skatten, som ev blir på 652 kr. 

De 7156 kr som är beskrivet som eget kapital och som finns på vårt företagskonto (alltså på vårt 
bankkonto) motsvarar det överskott som fanns efter försäljningen av den första antologin, 
Splittrade själar. Efter att föreningen startats och vi fått banktjänster överförde jag detta överskott 
till föreningens bankkonto. Vissa kostnader för den andra antologin, Våga läka, hade redan 
betalats innan det beslutades att föreningen skulle skapas och ta över ansvaret för antologierna.



Årsskiftet
Honorar från BoD är daterat till 31 december 2020, men pengarna kom inte in på kontot förrän 
20210119. Det rör sig om en insättning på 1102,26 kr. 

Två fakturor skrevs under 2020, men vi har inte fått pengarna förrän under 2021. Dessa är därför 
redovisade under 2021. Det rör sig om sammanlagt 2650 kr.

Honorar för Splittrade själar betalas fram till maj 2021 ut till Linnéa Regnlund. Honorar för 
fjärde kvartalet 2020 har inbetalats till föreningens konto 4 februari 2021. Det rör sig om 889,03 
kr.

Inget av detta har periodiserats eftersom det rör sig om mindre än 5000 kr. Att honoraret från 
BoD daterats till 2020 i bokföringen men betalats ut till föreningen under 2021 gör att det saknas 
1102,26 kr i summan Bokio/bokföringen anser att föreningen borde ha haft på bankkontot vid 
årets slut jämfört med vad som verkligen fanns på kontot vid tillfället.



Resultatrapport
OM DISSOCIATION
8025314033
Räkenskapsår: 2020-06-09 till 2020-12-31 Utskriven: 2021-02-17
Period: 2020-06-09 till 2020-12-31 Senaste ver. nr.: V132

Period

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
3004 Försäljning varor inom Sverige, momsfri 13 309,00
3014 Försäljning tjänster inom Sverige, momsfri 1 939,50

15 248,50

Övriga rörelseintäkter
3922 Licensintäkter och royalties 1 102,26

1 102,26

Summa rörelsens intäkter 16 350,76

Rörelsens kostnader
Varukostnader
4517 Inköp av varor från annat EU-land, 6 % 9 052,04
4598 Justering, omvänd moms -9 052,04

0,00

Lokalkostnader
5460 Förbrukningsmaterial 253,60

253,60

Administrationskostnader
6230 Datakommunikation 433,75
6250 Postbefordran 3 347,00
6570 Bankkostnader 209,50
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur 9 052,04

13 042,29

Summa rörelsens kostnader -13 295,89

Rörelsens resultat



Summa rörelsens resultat 3 054,87

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella poster 3 054,87

Beräknat resultat
Skatter och årets resultat
8910 Skatt som belastar årets resultat 652,00

652,00

Beräknat resultat 2 402,87



Balansrapport
OM DISSOCIATION
8025314033
Räkenskapsår: 2020-06-09 till 2020-12-31 Utskriven: 2021-02-17
Period: 2020-06-09 till 2020-12-31 Senaste ver. nr.: V132

Ingående balans Period Utgående balans

Tillgångar
Omsättningstillgångar
1930 Företagskonto / affärskonto 7 156,00 3 054,87 10 210,87

Summa Omsättningstillgångar 7 156,00 3 054,87 10 210,87

Summa tillgångar 7 156,00 3 054,87 10 210,87

Eget kapital och skulder
Eget kapital
-0001 Beräknat resultat 0,00 0,00 0,00
2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och
registrerade trossamfund

7 156,00 0,00 7 156,00

2099 Årets resultat 0,00 2 402,87 2 402,87

Summa Eget kapital 7 156,00 2 402,87 9 558,87

Kortfristiga skulder
2512 Beräknad inkomstskatt 0,00 652,00 652,00
2634 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 6 % 0,00 0,00 0,00
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 0,00 0,00 0,00

Summa Kortfristiga skulder 0,00 652,00 652,00

Summa eget kapital och skulder 7 156,00 3 054,87 10 210,87



Jämförelse mellan budget för 2020, 

resultaträkning och balansrapport

  Inkomster

I budgeten I resultat- eller 
balansrapport 

Kommentarer

Nuvarande kapital 6685 7156

Försäljning av 
inköpta exemplar av 
kommande antologi

8000 13 309 Delvis beror den högre summan i
resultatrapporten på att 
betalning för porto räknas med.

Försäljning via BoD 3750 1102,26 Till stor del beror den lägre 
summan på att räkenskapsåret 
varit betydligt kortare än ett år.

Julmarknad, 
insamlingar, övriga 
stödprojekt, ev 
medlemsavgifter

5000 1939,50 Bara medlemsavgifter. Inga 
insamlingar har gjorts. 

Sammanlagt 23 435 23 506,76

  Utgifter

I budgeten I resultat- eller 
balansrapport 

Kommentarer

Nyutgiving/flytt av 
Splittrade själar så 
den ges ut av 
föreningen

799 - Inte skett eftersom avtalet varar 
till 18 maj.

Två testex samt 
kostnad för utgivning
ny antologi

1050 9052,04 Redovisas inte separat i 
resultatrapport och i själva verket
köptes 120 exemplar in.

Inköp 100 exemplar 
av ny antologi

6600



Portokostnader för 
gratis ex till 
medverkande och 
recensionsexemplar

2000 3347 I resultatrapporten ingår även de 
portokostnader vi får tillbaka vid
försäljning av böcker.

Bidrag till Ecpat 875 - Eftersom boken kom ut så sent 
har bidrag inte betalats in förrän 
under 2021.

Domän och 
webbhotell

347 433,75 Hade missat att priserna angavs 
utan moms, så prisuppgiften var 
fel.

Bankkostnad 
företagspaket 
Swedbank

900 209,50 Redovisas inte separat i 
resultatrapporten. Vi skaffade 
aldrig företagspaketet. 
Bankkostnader för ett helt år blir 
dyrare än 209,50 kr.Avgift för 

överföringar swish
300

Övriga kostnader - 253,60 Förpackningsmaterial.

Skatt, moms o dyl 5875 0 Ingen skatt betalades in under 
året.

Sammanlagt 
såhär långt

18 746 13 295,89

Överförs till nästa 
budgetår

4689 10 210,87 Summan i balansrapporten anger
vad som fanns på bankkontot vid
årsskiftet.

Sammanlagt 23 435 23 506,76



Sammanfattning:
I budgeten var inkomsterna på 23 495 kr
medan det i verkligheten blivit 23 506,76.

I budgeten var utgifterna på 18 746 kr, så att 4689 kr kunde flyttas till nästa år.
I verkligheten blev utgifterna på 13 947,89, så 10 210,87 kr kan flyttas till nästa år.



Budget för 2021
1 januari – 31 december 2021

Som en bilaga till  förra årets  budget  fanns ett  förslag även för  budget  april  2021-april  2022,
eftersom  vissa  kostnader  var  lägre  vid  uppstart  och  eftersom  antologiernas  och  därmed
föreningens ekonomi bygger på att  pengar från en antologi finansierar en ganska stor del av
nästa. Det tidigare förslaget redovisas i kolumn 3.

  Inkomster

Kronor Tidigare 
förslag

Kommentarer

På bankkonto samt 
fakturerat vid årets 
början

10 210,87 4689

Försäljning av 
inköpta exemplar av 
kommande antologi

8000 8000 I det tidigare förslaget räknades 
inte portokostnader med.

Försäljning via BoD 5000 3750

Medlemsavgifter, ev 
marknader, övriga 
insamlingar

2500 5000

Sammanlagt 25 710,87 21439

  Utgifter

Kronor Tidigare 
förslag

Kommentarer

Nyutgivning/flytt av 
Splittrade själar så 
den ges ut av 
föreningen

799 0 Engångskostnad. Kunde inte 
genomföras under 2020 eftersom
vi inväntar avtalets slut.

Presentkort till 
medverkande

4000 3000 Räknat på 20 personer, 200 kr 
/person (tidigare räknat på 15 
personer).



Två testex samt 
kostnad för utgivning
ny antologi, samt 
inköp av 120 
exemplar av ny 
antologi

9100 7650 Tidigare förslag var för 100 
böcker samt det var uppdelat så 
att testex och utgivning var en 
egen post.

Portokostnader 3500 2000 Tidigare förslag var 
portokostnader bara för 
medverkande och 
recensionsexemplar, nu är det 
alla portokostnader.

Bidrag till Ecpat 1500 875 Fem kronor per sålt / streamat 
exemplar. Tillfälligt högre 
eftersom det mesta från 2020 års 
försäljning skänktes under 2021 
pga sen utgivning av förra boken.

Domän och 
webbhotell

1400 1087 Tidigare förslag hade felaktig 
uppgift eftersom den var utan 
moms.

Bankkostnader 1000 1200 Tidigare förslag utgick från 
företagspaketet samt 200 swish-
överföringar. Nytt förslag är utan 
företagspaket, men inkl 
kostnader för internetbank och 
avgifter för swish- och 
postgiroöverföringar samt andra 
bankkostnader (tex vid 
internationella överföringar).

Skatt, moms o dyl 652 5875 Tidigare räknat på 50% av 
inkomster från försäljning, nu 
justerat till vad Bokio föreslår.

Sammanlagt 21 951 21687

Kan överföras till 
nästa budgetår

3759,87



Verksamhetsplan för 
föreningen Om dissociation

2021

Föreningen arbetar för att samla och sprida information om dissociation. Vidare arbetar föreningen 
för att människor med dissociativ problematik ska kunna finna en plattform där de kan identifiera 
sig själva, göra sig hörda och sedda som likvärdiga medlemmar i samhället. I detta samlingsbegrepp
(dissociation) ingår alla former av dissociativa uttryck oberoende av diagnos.

Föreningens uppgifter är enligt stadgarna att:
 Sprida och samla information om dissociation på sätt som beslutas av föreningens högst 

styrande organ som är årsmötet och i förlängningen föreningens styrelse.
 Stödja de enskilda medlemmarna genom informationsinsatser mm.
 Stödja verksamheter som bygger på de enskilda medlemmarnas engagemang.

Under 2021 kommer detta ske genom följande: 

- Vi kommer försöka nå ut till fler människor än vi gör nu och värva fler medlemmar.

- Vi planerar att skapa en bättre hemsida än den tillfälliga vi har.

I samband med detta kommer vi anordna en tävling där intresserade kan utforma underlaget 
till en logga för föreningen, där vinnaren arbetar tillsammans med föreningen för att få fram 
den slutgiltig loggan för Om dissociation. Vi hoppas också på att kunna få in material till 
hemsidan från medlemmar, till exempel texter om dissociation, bilder och länkar.

- Vi kommer förutom detta posta material på våra sociala medier.

- Arbetet med antologierna fortsätter. Föreningen kommer ge ut en ny utgåva av den första 
antologin, Splittrade själar, och ta över fortsatt försäljning av den. Fortsatt försäljning av den
andra antologin, Våga läka, kommer ske framför allt via nätbokhandlar.

Arbetet med en tredje antologi har påbörjats och planerad utgivning är under 2021.

Arbetet med antologierna leds av Linnéa Regnlund som arbetar självständigt men tar 
ekonomiska beslut i samråd med styrelsen. 

- Stafettkontot Om dissociation är sen förra året en del av föreningens verksamhet och tills 
vidare fortsätter det drivas på samma sätt som förut, av Linnéa Regnlund.



- Facebookgruppen Om dissociation – tryggrupp i coronatider är också en del av föreningens 
verksamhet. Den finns kvar så länge behov av gruppen finns och drivs av dem som nu är 
admins där. Även om aktiviteten i gruppen inte är så hög är nya medlemmar välkomna under
2021.

- Vi vill nå ut med information om att projekt kan göras i föreningens namn och att vi 
uppmuntrar nya initiativ från medlemmar. 

För att ett något ska kunna göras i föreningens namn krävs:

▪ Att projektet stämmer överens med föreningens stadgar.

▪ Att idén och hur den ska genomföras presenteras skriftligt för styrelsen och 

godkänns.

▪ Att det vid behov finns en budget för projektet och att denna också godkänns 

av styrelsen.

Är det en styrelsemedlem som har en idé till projekt får hen inte vara med i 
beslutsfattandet.

En medlem som skapar egna projekt i föreningens namn förväntas arbeta 
självständigt med dessa, och har ett ansvar för att verksamheten stämmer 
överens med föreningens stadgar, att budgeten följs samt att presentera en 
verksamhetsberättelse för projektet inför nästa årsmöte. Visst stöd och 
rådgivning kan ges av styrelsen.

- Ett första medlemsinitiativ var att NBV i samarbete med föreningen höll en skrivcirkel 
enligt WYS – WriteYourSelf under november och december 2020, där alla deltagare hade 
erfarenhet av dissociation. Eventuellt kommer fler skrivcirklar att startas under 2021.


