
Protokoll nr 12

Om dissociations årsmöte 2022
möte via Messenger, 19 mars 2022

Närvarande: Lotta Arehn, Bonnie Friedh, Linnéa Regnlund, Micha Châteaux, Jiang Millington, Sam

Lundström

§ 1. Mötet öppnas

§ 2. Fastställande av röstlängd

Alla närvarande är röstberättigade, så röstlängden är på sex personer. 

§ 3. Mötets utlysande – har styrelsen kallat till årsmötet på rätt sätt?

Det fastslås att det kallats till mötet på rätt sätt.

§ 4. Mötets behörighet

Det fastslås att mötet är behörigt. 

§ 5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Bonnie Friedh väljs till ordförande och Linnéa Regnlund till sekreterare.

§ 6. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 7. Val av rösträknare och protokollsjusterare

Jiang Millington och Lotta Arehn väljs till rösträknare och protokollsjusterare.

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för föregående år.

Alla har tagit del av verksamhetsberättelse och årsredovisning. Inga frågor eller kommentarer. 

Mötet godkänner verksamhetsberättelse och föreningens ekonomiska berättelse för 2021.

§ 9. Revisionsberättelse för föregående räkenskapsår

Alla har tagit del av revisionsberättelsen.

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Styrelsen har inte rösträtt om ansvarsfrihet. Mötet beslutar att styrelsen får ansvarsfrihet för 2021.

§ 11. Fastställande av medlemsavgift för kommande år

Mötet beslutar att fortsätta med samma medlemsavgifter – 50 kr för normal medlemsavgift och 



200 kr för stödmedlemskap. Medlemsavgiften gäller för kalenderår.

§ 12. Behandling och beslut om inkomna motioner och om förslag från styrelsen

- Förslag om stadgeändringar §10 och §11.

Mötet beslutar att anta ändring enligt förslag (se bilaga).

§ 13. Beslut om eventuella ersättningar för revisor och medlemmars privata utlägg för 

föreningens räkning.

Ingen har haft utlägg som de önskar ersättning för.

§ 14. Beslut om budget för kommande år.

a) Ekonomiska förslag och ändringar (se bilaga)

Mötet beslutar i enlighet med förslagen.

b) Budgeten som helhet

Mötet antar budgeten i sin helhet utan ändringar.

§ 15. Genomgång och beslut om verksamhetsplan för kommande år

Mötet godkänner verksamhetsplan enligt förslag.

§ 16. Val av styrelse för föreningen kommande år

a)Val av ordförande

Mötet beslutar att välja Lotta Arehn till ordförande. 

b)Val av övriga styrelseledamöter

Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag och alla blir omvalda till samma poster: 

Bonnie Friedh, Linnéa Regnlund och Micha Châteaux som ordinarie styrelseledamöter och Sam 

Lundström som suppleant.

   

§ 17. Val av revisor/er och ersättare

Mötet utser Hasse Jonsson till revisor för 2022. Ingen ersättare utses.

§18. Val av valberedning

Mötet väljer Jiang Millington till valberedning.

§ 19. Övriga frågor

- Lotta Arehn ordnar en ny version av stadgarna. 

- Inga andra övriga frågor

§ 20. Mötet avslutas



______________________________________

Linnéa Regnlund, mötessekreterare

______________________________________

Bonnie Friedh, mötesordförande

______________________________________

Lotta Arehn, justerare och föreningens ordförande

______________________________________

Jiang Millington, justerare

Bilaga 1: verksamhetsberättelse

Bilaga 2: årsredovisning (inkl budget)

Bilaga 3: revisionsberättelse

Bilaga 4: förslag från styrelsen, stadgeändring

Bilaga 5: ekonomiska förslag och ändringar

Bilaga 6: verksamhetsplan

Bilaga 7: valberedningens förslag



Verksamhetsberättelse för
föreningen 

Om Dissociation 

verksamhetsåret 2021



Styrelse

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande
Lotta Arehn

Sekreterare
Bonnie Friedh

Kassör
Linnéa Regnlund

Ledamöter
Michaela Châteaux

Suppleant
Sam

Valberedning
Jiang Millington
Fanny Åberg

Revisor 
Hasse Jonsson

Verksamheten
År 2021 har passerat och 2022 har tagit sin början. Mycket har hänt i 
föreningen under 2021, bland annat har vi lanserat vår nya hemsida, 
släppt antologin ”Där ingen kunde nå mig”, haft skrivarkurser och startat 
en bokcirkel. Vi är tacksamma att föreningen växer och att ni medlemmar
engagerar er och hoppas att ni vill fortsätta utveckla föreningen 
tillsammans med oss i styrelsen under det kommande året!

Den 21 mars 2021 klockan 15:00 hade vi vårt årsmöte, efter lite tekniskt 
strul med Teams genomfördes mötet slutligen via Messenger. 

Logga
I maj utlyste vi en tävling via våra sociala medier för att ta fram en ny 
logga till föreningen. Vi fick in väldigt många förslag och styrelsen som 
agerade jury hade inte ett lätt jobb att välja ut vinnaren. Men vi beslutade
oss slutligen för loggan som ni kan se på framsidan av denna 
verksamhetsberättelse och vi hoppas att ni gillar den lika mycket som vi!

Antologiprojektet



Om Dissociations största projekt är Antologiprojektet som drivs av Linnéa
Regnlund. Projektet har tidigare resulterat i böckerna ”Splittrade Själar” 
år 2019 samt ”Våga Läka” år 2020. Projektet har tidigare haft sin egen 
Instagram men under år 2021 tog vi beslutet att slå ihop detta konto med
föreningens ordinarie för att underlätta för både oss och följare. Allt som 
rör Antologiprojektet publiceras alltså nu på Instagramkontot 
@omdissociation samt via föreningens Facebook där en kan följa arbetet 
och vad som är på gång i projektet. 

Den 24 juni hade vi releasefest för årets antologi ”Där ingen kunde nå 
mig” kombinerat med ett lite för tidigt midsommarfirande på vårt 
Instagramkonto. Dagen bjöd på både uppläsning ur boken, skrivlek, 
digital tipsrunda och en bakutmaning där en skulle baka ett dissociativt 
bakverk och där vinnaren fick ett exemplar av antologin. Dagen 
avslutades med gemensamt tittande på ”Vi på Saltkråkan” och digital 
samvaro via Instagram. 

Hemsida
Under året har vi samlat information till vår nya hemsida. Medlemmar 
har fått bidra till hemsidan med till exempel texter om dissociation, bilder
och viktiga länkar. Den 13 december lanserade vi vår nya hemsida, 
adressen är http://dissociation.nu och vår förhoppning är att den ska vara
ett levande dokument och en samlad bank med information om 
dissociation och för personer med olika typer av dissociation. För oss är 
det så viktigt att förmedla att en inte är ensam! Vill en bidra med en text, 
bild eller dela med sig av en länk så är det bara att höra av sig till 
föreningen.  

Sociala medier
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. 

Skrivkurser
Efter den första skrivkursen enligt ”Write yourself” som hölls i föreningen
hösten 2020 fortsatte deltagarna att träffas regelbundet i egen 
skrivgrupp för att utbyta erfarenheter och skapa tillsammans. 
Skrivgruppen har setts digitalt varje söndag och även spontant nu och då 
under 2021. Gruppen har setts i ett Lifesize rum som NBV Norr 
tillhandahållit. Gruppen kommer också att fortsätta ses under år 2022.



Då denna grupp föll väldigt väl ut och var uppskattad valde vi att starta 
ännu en omgång av ”Write Yourself” via NBV Norr under hösten 2021. 
Kursen fortsätter in på 2022 och vi kommer att sträva efter att kunna 
erbjuda dessa kurser även i fortsättningen. Kurserna är kostnadsfria och 
alla deltagare har egen erfarenhet av dissociation. 

Bokcirkel
Under hösten 2021 startat en digital bokcirkel där deltagarna läser 
antologin ”Där ingen kunde nå mig”. Gruppen har setts en timme 
varannan tisdag och pratar om vad bokens bidrag väcker för tankar och 
funderingar. Grundtanken är att det ska vara en snäll mötesplats för 
personer som har egen erfarenhet av dissociation. Bokcirkeln har kommit
ungefär halvvägs genom boken och kommer fortsätta läsa under 2022. 

Medlemmar
Föreningen hade under 2021 totalt 27 medlemmar. Av dessa var 3 
stödmedlemmar. 

Medlemsavgiften för år 2022 är densamma som för år 2021, 50 kronor för
medlemmar och 200 kronor för stödmedlemmar.

Möten, kommunikation
Styrelsen har under 2021 träffats vid fem tillfällen för digitala möten då 
vi är utspridda i olika delar av Sverige och utanför Sverige. 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 2022 kommer föreningens årsmöte att hållas digitalt den 19 
mars klockan 14.00. 

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

Under 2022 kommer antologi nummer fyra att ges ut. Deadline för texter 
har i skrivande stund precis varit och arbetet med att korrekturläsa pågår
för fullt. 



Årets teman är:
    • Relationer och dissociation
    • Relationer till en terapeut
    • Att vara förälder med dissociation
    

Slutligen vill vi i styrelsen tacka för ett fantastiskt 2021! Vi ser fram emot
ett 2022 fyllt av värme och roliga projekt tillsammans med er 
medlemmar. Som medlemmar bidrar ni till att sprida kunskaper om och 
stärka och stödja personer med dissociation. Ni spelar roll. Tack!

Ort

Datum

Underskrifter av alla i styrelsen



Årsredovisning
för föreningen Om dissociation

räkenskapsår 2021

till årsmötet 19 mars 2022

Upprättad av Linnéa Regnlund, kassör i föreningen



Innehåll 

• Kommentarer

• Resultaträkning (resultatrapport hämtad från Bokio)

• Balansräkning (balansrapport hämtad från Bokio) 

• Jämförelse mellan budgeten för 2021, resultaträkning och balansrapport 

• Budget för 2022



Kommentarer
Det är många kommentarer och förklaringar i det här dokumentet. Idén är att den som är van vid 

att läsa siffror kan hoppa direkt till dem och den som har svårt att förstå någon särskild post ska 

ha möjlighet att få en förklaring på just det. Den som inte är van vid ekonomi alls kan välja att läsa

alltihop och på det sättet trots allt hänga med.

Räkenskapsår

2021 är det första år där föreningen funnits under hela året och haft ekonomisk aktivitet under 

hela året. Vi har ett räkenskapsår som följer kalenderåret.

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 några 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 kod skapad specifikt  för 

medlemsavgifter.

• Försäljning varor till annat EU-land, momspliktig – även detta försäljning som vi själva gör

av antologier. Att det står momspliktig är felaktigt, men det fanns inte någon post i Bokios 

system för momsfri försäljning till utlandet. I budgeten räknas denna inkomst ihop med 

övrig försäljning vi själva gör av böcker.

• Licensintäkter och royalties – här finns de pengar vi fått utbetalt av BoD för försäljning av 

antologierna i olika nätbokhandlar.

• Påminnelseavgifter – tillkommit vid sent betald faktura.

• Erhållna donationer och gåvor – gåvor till föreningen.

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:

• Datakommunikation – kostnad för hemsida och domän.

• Postbefordran – portokostnader, både för att kunna skicka gratisexemplar och för 

exemplar av antologierna vi sålt själva.

• Konsultarvoden – alla som medverkar i en antologi får ett presentkort på 200 kr, vilket 

ligger under konsultarvoden i redovisningen.

• 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.

• Övriga egna uttag – finns inte i resultatrapporten men i balansrapporten. Det är här våra 

gåvor till Ecpat redovisas.

Skatt

Eftersom vi ska betala så lite i skatt behöver vi inte betala in preliminär skatt under året, utan vi 

betalar skatten när deklarationen är gjord och vi fått slutgiltigt skattebesked i december. 

Den skatt som finns med i budgeten är den skatt som Bokios system beräknar att vi bör betala. 

Enligt det systemet skulle skatten bli 652 kr för 2020, men i själva verket blev den 239 kr. Det finns

skäl att tro att även den beräknade skatten på 992 kr för 2021 är högt räknad, men budgeten följer 

Bokios uppskattning. 

Fel

Pga okunskap har det varit svårt att redovisa skatten på rätt sätt. Detta gör att det på sida två av 

resultatrapporten står att skatten som belastar årets resultat är på 579 kr. Detta är inte rätt. 

Korrekt summa är 239 kr.

Rätt skatt är inbetald och inget av den beräknade skatten flyttas med som skuld till nästa 

räkenskapsår, så summan i resultatrapporten rör sig om ett formellt fel jag inte lyckats lösa. 

I balansrapporten stämmer slutsummorna. Våra tillgångar vid årets slut var på 13 105 kr, vårt 

resultat för året blev att vi gick plus med 2894 kr och den enda skuld vi har med oss in i 2022 är 

den beräknade skatten för 2021.



Balansräkning

Balansräkningen är en översikt över våra tillgångar och skulder.

Den enda skuld vi har är den beräknade skatten på 992 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 från antologierna innan föreningen startades och 

då blev föreningens startkapital. 

Årsskiftet

Skatten för 2020 har betalats under 2021 och på motsvarande sätt kommer skatten för 

räkenskapsår 2021 betalas under 2022 (när vi fått slutskattebeskedet). I balansrapport och 

resultatrapport redovisas den summa Bokio uppskattar att vi ska betala i skatt för räkenskapsår 

2021 som en skuld så att skatten ska belasta rätt räkenskapsår.

Honorar från BoD är daterat till 31 december 2020, men pengarna kom inte in på kontot förrän 

20210119 respektive 20220209. Det rör sig om två insättning på sammanlagt 1770,52 kr.

Vi ger en gåva på 5 kr till Ecpat för varje exemplar av antologierna som säljs, lånas ut, streamas 

som e-bok eller ges till medverkande. För försäljningen från kvartal fyra 2021 skedde 

betalningarna till dem 20220108 och 20220210 (e-böckerna för december redovisas senare) och var

på sammanlagt 160 kr. Motsvarande betalning för kvartal fyra 2020 gjordes 20210203 och var på 

620 kronor.

Även vissa avgifter för banktjänster blir för den sista perioden på ett år bokförda efter årsskiftet. 

För 2021 är det 43 kr som bokförs under 2022 och motsvarande summa för sista perioden 2020 

som bokfördes i början av 2021 var också 43 kr.

Förutom skatten har inget av detta periodiserats eftersom det rör sig om mindre summor än 5000 

kr. Att honoraret från BoD daterats till 2021 i bokföringen men betalats ut till föreningen under 

2022 gör att det saknas 1770,52 kr i den summa 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: 2021-01-01 till 2021-12-31 Utskriven: 2022-02-10
Period: 2021-01-01 till 2021-12-31 Senaste ver. nr.: V178

Period

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
3004 Försäljning varor inom Sverige, momsfri 15 964,00
3014 Försäljning tjänster inom Sverige, momsfri 2 114,00
3106 Försäljning varor till annat EU-land, momspliktig 201,92
3740 Öres- och kronutjämning -0,12

18 279,80

Övriga rörelseintäkter
3922 Licensintäkter och royalties 8 664,17
3930 Påminnelseavgifter 75,12
3993 Erhållna donationer och gåvor 200,00

8 939,29

Summa rörelsens intäkter 27 219,09

Rörelsens kostnader
Varukostnader
4517 Inköp av varor från annat EU-land, 6 % 11 799,53
4598 Justering, omvänd moms -11 799,53

0,00

Administrationskostnader
6230 Datakommunikation 1 991,25
6250 Postbefordran 4 125,00
6550 Konsultarvoden 3 622,51
6570 Bankkostnader 658,00
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur 11 799,53

22 196,29

Summa rörelsens kostnader -22 196,29

Rörelsens resultat



Summa rörelsens resultat 5 022,80

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella poster 5 022,80

Beräknat resultat
Skatter och årets resultat
8910 Skatt som belastar årets resultat 579,00

579,00

Beräknat resultat 4 443,80



Balansrapport
OM DISSOCIATION
8025314033
Räkenskapsår: 2021-01-01 till 2021-12-31 Utskriven: 2022-02-10
Period: 2021-01-01 till 2021-12-31 Senaste ver. nr.: V178

Ingående balans Period Utgående balans

Tillgångar
Omsättningstillgångar
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 0,00 0,00 0,00
1930 Företagskonto / affärskonto 10 210,87 2 893,80 13 104,67

Summa Omsättningstillgångar 10 210,87 2 893,80 13 104,67

Summa tillgångar 10 210,87 2 893,80 13 104,67

Eget kapital och skulder
Eget kapital
-0001 Beräknat resultat 0,00 611,94 611,94
2013 Övriga egna uttag 0,00 -1 890,00 -1 890,00
2018 Övriga egna insättningar 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 2 402,87 3 831,86 6 234,73

Summa Eget kapital 9 558,87 2 553,80 12 112,67

Kortfristiga skulder
2512 Beräknad inkomstskatt 652,00 340,00 992,00
2518 Betald F-skatt 0,00 0,00 0,00
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 652,00 340,00 992,00

Summa eget kapital och skulder 10 210,87 2 893,80 13 104,67



Jämförelse mellan budget för 2021, 
resultaträkning och balansrapport

Summorna är öresavrundade förutom i de fall där de inte var det i budgeten

  Inkomster

I budgeten I resultat- eller 
balansrapport 

Kommentarer

På bankkonto samt 
fakturerat vid årets 
början

10 210,87 10 210,87

Försäljning av 
inköpta exemplar av 
kommande antologi

8000 16 166 En bok såld till utlandet ingår 
här, finns på egen rad i 
resultatrapporten.

Vi satte ett högre pris eftersom 
tryckkostnaden ökade. Även sålt 
fler än beräknat.

Försäljning via BoD 5000 8664

Medlemsavgifter, ev 
marknader, övriga 
insamlingar

2500 2114 Bara medlemsavgifter. Inga 
insamlingar har gjorts. 

Gåvor - 200 Glömt att ta med i budgeten.

Påminnelseavgift - 75 Inte med i budget. Försenad 
betalning av faktura.

Sammanlagt 25 710,87 37 430



  Utgifter

I budgeten I resultat- eller 
balansrapport 

Kommentarer

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

799 - I resultatrapporten räknas detta 
ihop med övriga betalningar till 
BoD (se två rader ner i denna 
tabell).

Presentkort till 
medverkande

4000 3623

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

9100 11800 Även nyutgivning/flytt av 
Splittrade själar. Kostnaden för 
antologin blev högre än beräknat 
pga fler bilder. Även inkomsten 
har blivit högre. 

Portokostnader 3500 4125 Även inkomster av sålda böcker 
inkl porto har varit större än 
beräknat.

Bidrag till Ecpat 1500 1890 Eftersom årets antologi kom ut så
sent 2020 betalades mer än 
normalt in 2021. Även större 
försäljning än vi budgeterat för.

Domän och 
webbhotell

1400 1991 Kostnaden för domän och 
webbhotell har höjts.

Bankkostnader 1000 658

Skatt, moms o dyl 652 239

Sammanlagt 
såhär långt

21 951 24 326

Kan överföras till 
nästa budgetår

3759,87 13 104 Beräknat så slutsumman blir plus
minus noll i förhållande till 
inkomster.

Sammanlagt 25 711 37 430



Sammanfattning:

I budgeten var inkomsterna på 25 710,87 kr medan det i verkligheten blivit 37 430 kr.

I budgeten var utgifterna på 21 951 kr så att 3759,87 kr kunde flyttas till nästa år.

I verkligheten blev utgifterna på 24 326 kr.

Även inkomsterna var högre än väntat, så 13 104 kr kan flyttas till 2022.

Enligt budgeten skulle vi göra ett underskott på 6451 kr under 2021.

Istället gjorde vi ett överskott på 2893 kr, vilket alltså är 9444 kr bättre än väntat.



Budget för 2022
1 januari – 31 december 2022

  Inkomster Kommentarer

Tillgångar vid årets 
början

13 105

Försäljning av 
inköpta exemplar av 
kommande antologi

16 000

Försäljning via BoD 8500

Medlemsavgifter, ev 
marknader, övriga 
insamlingar

2000

Gåvor 200

Sammanlagt 39 805



  Utgifter Kommentarer

Presentkort till 
medverkande

8500 Finns kommentar i dokumentet 
”Ekonomiska förslag och ändringar”

Kostnad för utgivning
av ny antologi inkl två
testex, samt inköp av 
120 exemplar

11 000

Portokostnader 4000

Bidrag till Ecpat 1500

Domän och 
webbhotell

1991

Bankkostnader 1200 Banken har höjt kostnaden för 
internetbetalningar från 500 kr till 990 kr

Skatt, moms o dyl 992 Bokios beräkning av preliminär skatt

Reklam 500 Till exempel sponsrade inlägg på 
Instagram eller vykort, har diskuterats på 
styrelsemöte

Kostnad för 
kommunikations-
tjänst

2000 Lifesize, Zoom eller liknande, finns 
kommentar i dokumentet ”Ekonomiska 
förslag och ändringar”

Övriga kostnader 200 Till exempel förpackningsmaterial

Sammanlagt 
såhär långt

31883

Kan överföras till 
nästa budgetår

7972 Beräknat så slutsumman blir plus minus 
noll i förhållande till inkomster.

Sammanlagt 39 805



Sammanfattnig:

Beräknade inkomster är på 39 805 kr, inklusive de pengar vi har vid årets början.
Utan befintliga tillgångar blir inkomsterna 26 700 kr.

Beräknade utgifter är på 31 833 kr, vilket gör att vi kan flytta över 7972 kr till 2023, vilket i sin tur 
bör räcka gott och väl som marginal och för att finansiera nästa bok, som ju är beroende av det här
årets inkomster.

Beräknat resultat för 2022 blir då ett underskott på 5133 kr.





Förslag från styrelsen, stadgeändring. Årsmöte 19 mars 2022

Styrelsen föreslår ändringar i stadgarna. Bakgrunden till detta är att vi behöver förenkla 
processen att kunna välja revisor till föreningen. Vid diskussioner kring detta insåg vi också 
att stadgarna var formulerade på ett sätt som öppnade för olika tolkningar. Vi föreslår därför 
årsmötet att ändra §10 och §11 i stadgarna till följande:

§ 10. Revision
Årsmötet utser minst en revisor. Årsmötet kan utse förtroendevald revisor. Det är möjligt att 
utse en ersättare. Årsmötet kan också utse auktoriserad revisor (med ersättare). Auktoriserad 
revisor (och dens ersättare) får inte vara medlemmar i föreningen. Föreningens styrelse ska 
senast den 15 februari överlämna de handlingar som behövs angående det föregående årets 
verksamhet till revisorn. Revisorn ska överlämna sin berättelse till styrelsen senast den 1 
mars.

§ 11. Valbarhet
Den som blir förtroendevald styrelseledamot, styrelsesuppleant eller valberedare ska vara 
medlem i föreningen. Förtroendevald revisor får vara medlem i föreningen men måste inte. 
Dock gäller att auktoriserad revisor (och dennes eventuella ersättare) inte får vara medlemmar
i föreningen.
Varken förtroendevald revisor och ersättare eller auktoriserad revisor (med ersättare) får vara 
nära släkt med ordinarie styrelseledamöter, inte heller med styrelsens suppleanter.



Ekonomiska förslag och ändringar
till årsmötet för Om dissociation, 19 mars 2022

1. Finansiera ljudbok
Att ge ut antologierna som ljudböcker skulle öka tillgängligheten eftersom de som föredrar eller 
bara klarar att lyssna på böcker då också skulle kunna ta del av dem. Talboksalternativet finns, men 
det bygger på att personer lämnar in förslag om att talbok ska skapas och att det omsätts i praktiken,
något vi inte har makt över. Talböcker är dessutom bara något som personer med dokumenterat 
behov av den sortens hjälp kan ta del av. 

Problemet med att ge ut ljudböcker är kostnaden. Produktion, utgivning och distribution (så att 
boken dyker upp på till exempel Storytel och Nextory) av en ljudbok kostar någonstans mellan 20 
000 och 40 000 kronor. De billigaste alternativen är då en form av samutgivning där förlaget som 
ger ut ljudboken står för en del av kostnaden men också kommer ta en relativt stor del av vinsten. 

I nuläget motsvarar utgivningen av en enda ljudbok lika mycket som föreningens inkomster under 
ett helt år, och vi har ju andra utgifter som merparten av de pengarna behövs till. Att finansiera 
ljudböcker inom ramen för nuvarande ekonomi är därför svårt.

Förslag:
• Att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att under året överväga att ha särskilda insamlingar eller

kampanjer där pengarna ska gå till en framtida ljudbok.
• Att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att söka någon form av 

stipendium eller bidrag för att täcka kostnaden för en ljudbok.

2. Högre arvode till medverkande i antologierna
Medverkande i de tre första antologierna har kunnat få ett presentkort på 200 kr som tack för sin 
medverkan. Det har varit ett presentkort per person, inte per bidrag som är med i boken. För de tre 
första antologierna har det varit 17, 13 respektive 18 personer som valt att få ett presentkort. I år är 
det 17 personer som önskat att få ett presentkort.

Som exempel på ersättningsnivåer kan man titta på rekommenderade ersättningar för fotografer och
författare: 

• Fotografi vid redaktionella uppdrag: 1150-1500 kr/timme + moms, och då beräknas 2-4 
bilder kunna framställas på en timme. 

• Kortare dikt på max en sida (32 rader) i mindre publikationer (ej tidigare publicerad dikt): 
2700 kr. *

Exemplen är inte helt anpassade efter vår utgivning, men det är lätt att se att vi ligger långt under 
rekommenderade nivåer. Det är vid en granskning av föreningens ekonomi också lätt att se att vi 
inte kan nå upp till dessa nivåer. Allt arbete med föreningen sker ideellt och även om medverkande 
får en viss ersättning får merparten av deras arbete med texter och bilder också klassas som ideellt. 



Eftersom föreningen gått med mer plus än väntat under 2021, och eftersom det framför allt handlar 
om ökade intäkter från böckerna, är en höjning av ersättningen dock möjlig. Budgeten för 2022 har 
ändrats så att varje medverkande ska kunna få erbjudande om ett presentkort på 500 kr istället för 
på 200 kr. Eftersom 17 personer valt att tacka ja till ett presentkort innebär detta en kostnad på 8500
kr istället för 3400 kr, alltså en ökad kostnad på 5100 kr.

Förslag:
• Att godkänna budgeten i sin nuvarande version, där denna ändring ingår.

* Källor: https://www.sfoto.se/wp-content/uploads/2021/12/SFF_prisguide_2021.pdf och 
https://forfattarforbundet.se/radgivning/arvodesrekommendationer/dikter-och-noveller/ båda 
besökta 20 januari 2022

3. Tjänst för möten
Tidigare har föreningen kunnat använda NBV:s plattform för att ha möten, bokcirklar, skrivkurser 
och liknande online. Nu har de sagt upp dessa tjänster och hänvisar till gratisalternativ. Deltagarna i 
kurser med mera upplever inte det som att något av gratisalternativen är lika bra och det finns därför
ett behov av att hitta en bättre lösning för att föreningen ska kunna ha den här typen av 
verksamheter online.

I nuläget behövs en vidare undersökning av olika alternativ och vad de kan innebära. De olika 
alternativen som övervägs kostar runt 15 dollar per månad. 

Förslag:
• Att godkänna budgeten i sin nuvarande version, där 2000 kr för detta ändamål finns med.
• Att delegera till styrelsen att ta beslut om vilken tjänst föreningen ska teckna ett 

abonnemang med.

https://www.sfoto.se/wp-content/uploads/2021/12/SFF_prisguide_2021.pdf
https://forfattarforbundet.se/radgivning/arvodesrekommendationer/dikter-och-noveller/


Verksamhetsplan för
föreningen Om dissociation 

2022 
 

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 2022 kommer detta ske genom följande:  
 

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

- Vi planerar att fortsätta arbetet med att uppdatera vår hemsida löpande med mer och ny 
information utifrån våra medlemmars önskemål. Vi hoppas också att medlemmar vill 
fortsätta bidra med material, texter och bilder till hemsidan.  

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

- Vi vill och planerar att underverksamhetsåret 2022 finna ett bra digitalt forum som 
underlättar t ex. medlemsmöten och skapar rum och plats för föreningens olika aktiviteter. 
Vi har avsatt medel till dessa i den föreslagna budgeten.
 

- Arbetet med antologierna fortsätter. Föreningen har nu tagit över försäljningen av den första 
antologin. Vi kommer att fortsätta sälja våra 3 antologier främst via nätbokhandlar. 
 
Arbetet med en fjärde antologi har påbörjats och planerad utgivning är under 2022. 
 
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
2022.

- Under 2021 har vi haft en läsarcirkel där deltagarna läst vår tredje antologi. Dessa träffar har
skett digitalt. Vår förhoppning är att det ska fortsätta att erbjudas under 2022. Vi vill även 
kunna bjuda in medlemmar att delta i gemensam läsning av den antologi som kommer under
2022

- 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. Ytterligare en skrivcirkel startades under 2021 och avslutas i 
början av år 2022. Förhoppningen är att kunna starta fler skrivcirklar under 2022
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