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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!


