Allas Barnbarn, riksföreningen
Årsmöte 2022

Proposition från styrelsen inför årsmötet 2022
Nystart Allas Barnbarn våren 2022

Bakgrund och syfte
Riksföreningen Allas Barnbarn bildades i kölvattnet av den projektverksamhet
(finansierad av Allmänna Arvsfonden), som bedrevs 1999-2002. Den 3-åriga
verksamheten genererade ett antal grupper/föreningar spridda över landet. Från
fältet uttrycktes ett starkt behov av en samordnande kraft i form av en
riksförening. Någon finansiering följde dock inte med inrättandet.
Riksföreningen erhöll senare projektstöd från kulturrådet avseende fortsatt
utveckling av verksamheten.
Allas Barnbarn har under sin verksamma tid, såväl under den projekttiden som
senare, med några få undantag haft svårigheter att rekrytera nya läsare och
därmed att starta nya grupper. Allt eftersom aktiva läsare, ofta av åldersskäl,
lämnat verksamheten har gruppernas antal minskat. Pandemin 2020 /21 har
medfört att en stor del av verksamheten har legat nere. Ännu hösten 2021 har
majoriteten av befintliga grupper stått på paus.
Utöver tre lokalföreningars medlemsavgifter är riksföreningen helt beroende av
extern finansiering. Efter flera ansökningar om extern finansiering måste
styrelsen konstatera att den verksamhet som enligt stadgarna åligger
riksföreningens styrelse inte är möjlig att bedriva. Allas Barnbarn som
organisation har i dagsläget alltför stor ”kostym” i förhållande till sin omfattning
och ses möjligen som icke-relevant i tiden.
Styrelsen har diskuterat alternativa handlingsvägar varvid det blivit allt tydligare
att det krävs en förändring, som innebär en plattare organisationsstruktur samt ett
konkret och väl definierat uppdrag. En sådan förändring kan lämpligen ske i
samband med en nystart förhoppningsvis våren 2022.
Den praktiska verksamheten sker på fältet i lokalföreningar alt lokala grupper.
För idéutveckling, erfarenhetsutbyte och extern kommunikation krävs ett
gemensamt forum/plattform. En sådan plattform - Allas Barnbarn – Sverige - kan
utvecklas via organisationens nuvarande hemsida (www.allasbarnbarn.se ) i
kombination med Allas Barnbarn-gruppen på Facebook.

Vilka förändringar sker
Formellt sett är Allas Barnbarn – Sverige fortfarande en ideell förening.
Namnändring görs hos skatteverket. Stadgarna ses över och anpassas till den
förändrade verksamhetsinriktningen. Organisationsnumret (802417-9494)
bibehålles liksom bankkonto och bankgiro. Ny styrelse tillsättes.
Förändringen beslutas i två steg.
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Steg 1: årsmötet 2022 beslutar om namnbyte, förändring/avveckling av
nuvarande riksförening, inriktning av den ny/omstartade verksamheten, val av
interimstyrelse, extra årsmöte.
Steg 2: interimsstyrelsen förbereder aktuella ärende och kallar till extra årsmöte
för beslut av nya stadgar, val av styrelse etc

Förslag till beslut vid ordinarie årsmöte 2022 02 24:
o
o
o

Att verksamheten i fortsättningen bedrivs i form av en gemensam plattform
Att föreningen namnändras till Allas Barnbarn - Sverige
Att en extra årsstämma inkallas för beslut om reviderade stadgar, val av
ordinarie styrelse och andra nödvändiga beslut för kommande verksamhet
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