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Förvaltningsberättelse 

 

Styrelsen för ALLAS BARNBARN får härmed avge verksamhetsberättelse för 

verksamheten 2020. 

Styrelse 

har under året bestått av: 

Christina Andersson  ordförande 

Margaretha Dahlström  vice ordförande 
Karin Stenör Lindberg  kassör 

Ingrid Sanderoth  ord. ledamot 

Ulla Forsén   ord. ledamot 
Berit Hedberg   suppleant 

 

Valberedning 

Susanne Lazar   sammankallande 

Annika Ackert 

   

 

Revisorer 

Birgitta Modigh 
Anne-Lise Kvål 

 

Verksamheten 2020 

Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden varav ett 

konstituerande.  

Föreningens praktiska verksamhet bedrivs på lokal nivå i samarbete mellan lokala 

bibliotek, lokala studieförbundsavdelningar och den lokala gruppen/föreningen inom 

ALLAS BARNBARN. Det är också på lokal nivå som denna verksamhet finansieras.  

Riksföreningen inriktar sig på centrala informationsuppgifter som hemsida, 

gemensamma hjälpmedel, studiematerial, informationsbroschyrer etc. 

Styrelsen för löpande diskussioner kring föreningens inriktning, arbetsfördelning 

mellan riks- och lokalnivå samt de ekonomiska förutsättningarna.  

Då föreningen inte har egna årliga intäkter måste arbetet bedrivas på ideell basis med 

komplettering av ansökan om extern finansiering. För löpande verksamhet som 

deltagande i Bokmässan, hemsida och reseersättningar till styrelsen krävs en årlig 

extern finansiering. För enskilda projekt som tex förnyelse av studiehandledning 

måste föreningen därutöver söka särskilda projektmedel.   

Årsmöte ägde rum 2020 06 12 i virtuell form till följd av rådande pandemi. Årsmötet 

beslöt att årsavgiften skulle vara oförändrade dvs lokala föreningar betalar 500 kronor. 

Grupper betalar ingen årsavgift.  
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Styrelsens arbete har under året i hög grad centrerats kring föreningens ekonomi och 

den framtida verksamheten. Möjligheterna att erhålla bidrag har visat sig ytterst 

begränsade. Under våren ansökte styrelsen om medel för bedrivande av föreningens 

centrala verksamhet hos stiftelsen Solkatten. En ansökan som tyvärr inte beviljades.  

Under senhösten planerades en omarbetning av webbsidan med hjälp av AB 

Magnetbyrån, Revideringen genomfördes under dec/jan.  

 

Styrelsen har under året tagit fram en ny studiehandledning som ersättning för den 

tidigare studiecirkelboken ”Läs och berätta”. 
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RESULTATRÄKNING  2020  2019 
 

   
 

Intäkter    
 

medlemsavgifter  2 000  1 250 
 

   
 

 
   

 

Summa intäkter  2 000  1 250 
 

   
 

Styrelsekostnader  0  
 

Föredrag årsmöte  0  -1 000 

Hemsida (webbhotell)  -2 388  0 

Bankkostnader  -750  -1 000 
 

   
 

Summa utgifter  -3 138  -2 000 
 

   
 

ÅRETS RESULTAT  -1 138  -750 
 

   
 

 
   

 

 
    

BALANSRÄKNING  2020  2019 
 

   
 

Ingående balans 01 01  5 768  6 518 

Intäkter  2 000  1 250 

Utbetalt  -3 138  -2 000 

Utgående balans 12 31  4 630  5 768 

     

     

     

Stockholm 2021 02 23     

     

     

…............................................... …............................................... 

Christina Andersson  Margaretha Dahlström 

     

     

…............................................... …............................................... 

Karin Stenör Lindberg  Ulla Forsén  

     

     

…...............................................    

Ingrid Sanderoth     
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Verksamhet och budget 2021 

 

Riksföreningen Allas Barnbarn söker om medel för att kunna sprida information och 

uppmuntra till verksamhet i fler kommuner genom att hösten 2021 och våren 2022 

deltaga/ha monter på Bokmässan i Göteborg, Seniormässan i Malmö samt på 

60plusmässan i Gävle. 

 

I detta Allas Barnbarn-projekt ingår också att föreningen ska låta trycka 

informationsbroschyr, utveckla den riksgemensamma webbplatsen samt låta trycka 

upp en studiehandledning för de cirklar de äldre, som vill läsa och berätta för 

förskolebarn, måste genomgå. Beräknad kostnad för detta är 30 000 kr. 

 

Totalkostnad för denna kampanj för att sprida verksamheten till fler kommuner:  

80 000kr 

 

Specifikation av kostnader: 

 

Monter Bokmässan Göteborg samt en resa Sthlm-Gbg T&R 

Beräknad kostnad: 17 000 kr 

 

Monter Seniormässan Malmö, två resor Gbg-Malmö T&R samt logi tre nätter för två 

personer 

Beräknad kostnad: 16 000 kr 

 

Monter 60plusmässan i Gävle, två resor Gbg-Gävle T&R samt logi tre nätter för två 

personer 

Beräknad kostnad: 17 000 kr 

 

Ta fram och låta trycka informationsfolder samt låta trycka studiehandledning 

Beräknad kostnad: 15 000 kr 

 

Fortsätta utvecklingen av den riksgemensamma webbplatsen 

Beräknad kostnad: 15 000 kr 

Ansökan har inskickats till: 

- Helge Ax:son Johnsons stiftelse (80 000 kr) 

- Prins Gustafs stiftelse (80 000 kr) 

- Solkatten (37 000 kr) 

 

 


