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Organisationsbidrag inom socialt område - Ansökan
1. Inledande information
Organisationsuppgifter
Skriv organisationens namn på samma sätt som det är registrerat som på Skatteverket, det förenklar processen.
Organisationens namn
VSFB Malmö
Organisationsnummer
802443-6662
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
59 200 kr
Organisationens postgiro eller bankgiro
8214-9 944 442 563-2
Organisationens firmatecknare
Ulrika Rydström

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Det är endast firmatecknaren som kan ansöka.
Malmö stads handläggare kommer använda firmatecknarens kontaktuppgifter för att kontakta er vid frågor om er ansökan.
Det är också via firmatecknarens e-postadress ni får reda på när nämnden tagit beslut om bidragsfördelning. Det är därför
viktigt att bevaka de kontaktuppgifterna.
För- och efternamn
ULRIKA RYDSTRÖM
E-postadress
ulrika542@hotmail.com

Mobiltelefon
0739877601

Notifieringar
E-post

Samtycker ni till att information som ni uppger i ansökan om er verksamhet får publiceras på Malmö stads
hemsida?
Syftet är att kunna informera besökare på hemsidan om verksamheter som beviljats bidrag och vilka kontaktuppgifter de har.
Ja

2. Kontaktuppgifter

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1

Hemsida
www.malmo.se
E-post
malmostad@malmo.se

Telefon
+46 (0)40-34 10 00
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212000-1124
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Organisationens kontaktinformation
Om organisationen inte har ett gemensamt telefonnummer eller gemensam e-postadress kan ni uppge telefonnummer och e-postadress
till lämplig kontaktperson.

Organisationens gemensamma telefonnummer eller
telefonnummer till kontaktperson
073-9877601

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
malmo@vsfb.se

Hemsida
vsfb.se

Besöksadress
Stensjögatan 1

Postnummer besöksadress
217 65

Ort besöksadress
Malmö

Postadress
Hyllie Vattenparksgata 35

Postnummer postadress
21536

Ort postadress
Malmö

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Ulrika Rydström

Telefonnummer
073-9877601

E-post
ulrika542@hotmail.com

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Thomas Rydström

Telefonnummer
070-7200133

E-post
thomascrydstrom@gmail.com

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Ulrika Rydström

Telefonnummer
073-9877601

E-postadress
ulrika542@hotmail.com

3. Organisation och verksamhet
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Antal medlemmar 31 december 2020
Uppge totalt antal medlemmar som er organisation hade den 31 december 2020.
Om er organisation inte har medlemmar kan ni skriva 0.
Skriv ner antalet i rutorna
Totalt antal medlemmar

54 medlemsfamiljer, vilket innebär att det är fler medlemmar än 54 st + medlemmar fr
Malmö i VSFB Facebookgrupp med totalt 2582 medlemmar i hela Sverige.

Antal kvinnor

29

Antal män

21

Antal medlemmar som inte
definierar sig som män eller kvinnor

Vet ej

Antal medlemmar boende i Malmö

39

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
Att stödja föräldrar och övriga anhöriga, som förlorat barn genom dödsfall,
Att upprätta gemenskap och stöd i mötet med människor i samma situation,
Att informera olika instanser i samhället om föreningen och ge vägledning om hur anhöriga bör bemötas vid förlusten av ett barn.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Alla föräldrar och syskon som förlorat barn/syskon oavsett ålder på barn eller dödsorsak.
Anhöriga till de drabbade familjerna.
Yngre syskon än 18 år som deltar på föreningens familjeträffar.
Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för
Exempel på vad ni kan beskriva:
Aktiviteter eller insatser samt omfattningen på dessa, till exempel öppettider eller hur ofta ni ska genomföra en viss insats.
Anställningar samt vad den/de anställda ska göra
Lokalkostnader, administration eller möteskostnader samt syftet med mötena.
Rriktade insatser för familjer som förlorat barn. Dessa sköra familjer drabbas av ett stort lidande vilket påverkar hela deras
vardag, relationer, hälsa, arbete, ekonomi och möjligheter att orka framåt i livet. Våra aktiviteter: Samtalsträffar 10 st/år, digitala
samtalsträffar 12 st/år, familjeträffar 5 st/år med bowling, grillning, minnesgudstjänst, sommarträffar utomhusaktiviteter, 2 st/år
blomsterbindningar till gravdekorationer, skrivarcirkel 12 st/år för riktade skrifter om att förlora sitt barn och informera
proffesionen om hur bemöta drabbade familjer, 4 st/år styrelsemöten,1 st årsmöte. 3-4 stödpersoner deltar i alla våra
aktiviteter samt 1 stödperson som stöttar i vår facebookgrupp enligt schema. Vi ger enskilda stödsamtal till
föräldrar/ vuxna syskon vid behov. Alla aktiviteter vi har ger sorgbearbetning och stöd på olika sätt vilket är nödvändigt då all sorg är
unik och behoven ser olika ut hos familjerna. För kostnader se budgetplan.
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Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Vid förlorat barn/syskon är behovet stort att få träffa familjer i samma situation. Proffesionen ger insatser men kan aldrig ge den
förståelsen/hjälpen/stödet som andra drabbade familjer kan. Omgivningen har ofta en dålig förståelse kring både krisbearbetningen,
sorgbearbetningen samt att familjernas sorg är livslång. Drabbade familjer känner press och stor ensamhet och möter många myter
som "
dags att gå vidare", " nu har ett år gått", släpp sorgen o.s.v. Alla aktiviteter hos VSFB Malmö ger familjerna möjlighet att få uttrycka
sin sorg på olika sätt, att deras döda barn får finnas med i samtalet, skrivandet, avslappnande hantverk, samtal på facebook, m.fl.
aktiviteter. Målgrupperna gynnas genom att få berätta sin historia om och om igen och alla familjerna lyssnar om och om igen. Vi har
öppet året om och medlemmar kommer och går alltefter sina behov. Familjerna får stöd i sin sorgbearbetning vilket ger
mindre lidande, förbättrar hälsan, möjlighet att orka gå framåt i livet, att lära sig leva med sin sorg, inte känna sig så ensamma i sin
situation, att våga skratta igen. Nydrabbade föräldrar får möta föräldrar som har sin förlust längre tillbaka tiden, de ser att det går att
överleva och att leva vidare med sin sorg. Vi använder även bokläsning och musik så alla hittar en möjlighet till sorgbeabetning. Alla
kan delta efter sin förmåga. Allt detta gäller även syskonen som har behov att få prata i sin grupp utan föräldrar. Syskon vill ofta inte
belasta föräldrarna.

Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
VSFB Malmö är ett komplement till proffesionell hjälp. På lång sikt gynnas våra målgrupper genom våra aktiviteter till minskat
lidande, att med varandras stöd orka gå framåt och våga leva. Många föräldrar/ vuxna syskon berättar att deras behov av vård minskar,
känner sig starkare psykiskt, att de snabbare orkat gå tillbaka till sina arbeten/studier, hittat nya vägar i livet, lättare orkar stötta
syskonen. De berättar vidare att de känner sig mindre ensamma och utsatta samt på sikt orkar bemöta en oförstående omgivning. Ett
minskat lidande är en vinst för både individ och samhälle.
Våra aktivitter gynnar våra målgrupper både på kort och lång sikt. Våra aktiviteter är öppna och flexibla. Alla medlemmar, nya som
gamla, kan hoppa in i vår verksamhet när som helst. Ingen behöver vänta på att en ny grupp ska starta eller liknande vilket är vanligt
inom många andra sorgrupper i andra instanser. VSFB Malmö kan ge kontinuiteten, vilket behövs för familjer med livslång sorg.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Vi pratar kontinuerligt med medlemmarna om aktiviteterna där de berättar vad som fungerar och inte fungerar. Vi använder sedan
informationen och pratar om dem på våra styrelsemöten där vi väljer aktiviteter som upplevs vara bra att fortsätta med.
Grunden är våra samtalsträffar. Därifrån bygger vi på det som medlemmarna upplever är värdefull hjälp.
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Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Det är fler kvinnliga drabbade föräldrar/syskon än manliga som söker sig till VSFB Malmö. Varför det är så vet vi inte men en allmän
diskussion är att kvinnor har lättare att söka hjälp och har lättare för sociala kontakter. Vi har utökat våra träffar med bowling som
uppskattas av både pappor, mammor och syskon i alla åldrar. Vi har uttökat våra familjeträffar med grillning vilket också är
populärt hos alla. Vi fortsätter med blomsterbindning då den är väldigt uppskattad, även om fler mammor/kvinnliga syskon deltar än
pappor/manliga syskon.Vi är väldigt beroende av vilken storlek på bidraget. Pengarna styr hur många
aktiviteter vi kan erbjuda. Vi har många idéer på aktiviteter som uppskattas av alla.
VSFB Malmö är en förening som välkomnar alla som förlorat barn/syskon. Så länge det finns en sörjande förälder/syskon spelar det
ingen roll hur lång tid det gått efter förlusten eller hur dödsfallet gått till. Alla oavsett ålder, nationalitet tro, hudfärg, etnicitet, politiska
åsikter, kön, sexuell läggning och funktionsnedsättning är välkomna. Syskon yngre än 18 år är välkomna på familjeaktiviteter.
Nydrabbade familjer erbjuds att få vara med i samtalsgruppen och pröva om vår förening kan vara till hjälp för dem. Vi samtalar på
svenska och engelska. Vi har en medlem som kan översätta på arabiska. Vi behöver arbeta på ett informationsmaterial på olika språk
för att nå fler grupper i samhället om oss. Alla aktiviteter/lokaler har full tillgänglighet.

Vänder sig organisationen till barn och unga?
Ja
Beskriv hur ni ger barn och unga möjlighet att påverka
Beskriv hur
barn och unga kan påverka och forma verksamheten
ni återkopplar deras synpunkter till dem
ni återkopplar resultatet av deras synpunkter.
VSFB Malmö riktar sig i första hand till vuxna föräldrar och syskon över 18 år. Barn och unga är välkomna på våra familjeaktiviteter.
Hela familjen behöver få träffa andra i samma situation. Yngre syskon än 18 år har berättat att de gärna vill träffa andra syskon i
samma situation. Vi har har uttökat familjeträffarna som är för alla.
För små barn frågar vi föräldrar och barnen om de tycker om aktiviteten. Vi har en dialog om alla våra
aktiviteter. Återkopplingen sker muntligt till vuxna och barn. Familjeträffar är relativt nytt i VSFB Malmö. Vi håller på att utveckla
och lära
oss om familjeträffar där barnen i olika åldrar kan vara med.
Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Malmö Stad har inga träffar för föräldrar och syskon som förlorat barn/syskon. VSFB Malmö är därför ett komplement/alternativ till
både Malmö Stads och proffesionella yrkens insatser. Vi stödpersoner/ledare är föräldrar som själva är drabbade av förlust av barn. Vi
förstår varandra på ett helt annat plan genom våra erfarenheter. Vi erbjuder en gemenskap där vi alla är i samma situation och där vi
alla får och ger stöd utifrån våra behov. Vi förstår varandra och vår livslånga sorg får den förståelse och stöd vi behöver för att fortsätta
framåt i livet med sorgen vid vår sida. Vi ger varandra hjälp till självhjälp. Genom att hjälpa föräldrar/vuxna syskon orkar de hjälpa
även de yngre syskonen i familjen.

4. Demokratisk värdegrund
Jag intygar att den organisation som jag ansöker om organisationsbidrag för uppfyller ovanstående.

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2020
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Organisationens utgifter och intäkter 2020
OBS: Alla ekonomiska uppgifter ska gälla organisationens lokala verksamhet och organisation, ej verksamhet och organisation på
nationell nivå.
Skriv in totala beloppet eller antalet i rutorna
Organisationens totala intäkter verksamhetsåret 2020

31244

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

3300

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

850

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

0

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

0

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Nej
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen.
Nej
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Nej
Har organisationen förfallna skulder till Skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej
Har organisationen sålt tjänster till Malmö stad under verksamhetsåret 2020?
Nej
Säljer organisationen tjänster till Malmö stad under 2021?
Nej
Planerar organisationen att sälja tjänster under 2022?
Nej

6. Bilagor
Fastställd verksamhetsberättelse för 2020
Verksamhetsberättelseårsredovisning sektioner 2020 final - Arbetas på.pdf (269 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2020
Resultaträkning 2020 - VSFB Malmö.pdf (153 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Fastställd balansräkning för 2020
Balansräkning 2020.pdf (83 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Revisionsrapport för 2020 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
Revisionsberättelse för 2020 - VSFB Malmö.pdf (566 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2022
Budgetförslag VSFB Malmö 2022.pdf (107 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2022
Verksamhetsplan preliminär 2022 .pdf (149 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
Årsmöte VSFB 2021.pdf (1,74 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
Konstituerande Protokoll 2021 - VSFB Malmö.pdf (938 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Organisationens stadgar
Från och med ansökan inför verksamhetsåret 2020 ska alla ansökande organisationer skicka in sina stadgar, även de som tidigare har
skickat in sina stadgar.
Stadgar VSFB.pdf (117 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Är det första gången er organisation ansöker om Malmö stads organisationsbidrag inom det sociala området?
Nej

7. Övriga upplysningar
Annan information som kan vara bra för arbetsmarknads- och socialnämnden att känna till
VSFB Malmö har ett företagskonto i Swedbank med nr 8214-9, 944 442 563-2. Då inga fler bilagor kan laddas upp till denna ansökan
får Malmö Stad begära in komplettering av brev med stämpel från Swedbank. Kompletteringen skickas till Mimmi Olsson om extra
bilagor inte kan laddas upp.

8. Intyga uppgifter och information
Jag intygar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga
Ja
Jag intygar att ansökande organisation har tagit del av riktlinjerna för arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området.
Ja
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Verksamhetsberättelse sektion: VSFB Malmö
Verksamhetsåret 2020-01-01—2020-12-31
Organisationsnummer
Adress
Styrelse
Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Suppleant
Kassör
Suppleant
Vice ordförande
Revisorer

802443-6662
Hyllie Vattenparksgata 35, 21536 Malmö
Namn
Kontaktuppgift (e-post eller telenr)
Ulrika Rydström
malmo@vsfb.se/ulrika542@hotmail.com
Linda Mårtensson
Lindamartensson74@gmail.com
Riga Wennberg
Rigaw@hotmail.com
Ingrid Laurell
Ingrid.laurell@ownit.nu
Thomas Rydström
thomascrydstrom@gmail.com
Lena Holmberg
holmberg.lena43@gmail.com
Annie Hasselberg
Annie.hasselberg@gmail.com
Leon Nawrot
n.leon@telia.com
Katarina Adler

Medlemmar/antal
50 medlemmar samt medlemmar via Facebook. Nya föräldrar finns i gruppen som inte blivit medlemmar ännu.

Antal medlemmar på fysiska samtalsträffar och aktiviteter
•
•
•

Skrivarstugan 3-5
Samtalsträffar 7-11
Aktiviteter 7-20

Antal samtalsträffar/aktiviteter:
Totalt antal planerade träffar och aktiviteter 2020 - 32st:
10 samtalsträffar, 1 årsmöte, 4 styrelsemöten, 12 skrivarstugor, 2 bowling, 2 blomsterbindningar och 1
minnesgudstjänst. Utöver våra 32 aktiviteter har vi 2 utbildning/utvecklingshelger i VSFB Göteborg.

Medlemsaktiviteter
Utförda

januari

1 samtalsträff (för 2 grupper) + 1 skrivarstuga

februari

1samtalsträff (för 2 grupper) + 1 styrelsemöte+ 1 skrivarstuga

Mars

1 samtalsträff (för 2 grupper) + 1 årsmöte.

Maj

Styrelsemöte via email.

Juni, juli, aug

Nytt!! 4 st sommarträffar utomhus.
1

sep

1 samtalsträff (för 2 grupper) + 2 Blomsterbindningar + styrelsemöte via email.

nov

Styrelsemöte via email + 2 Blomsterbindningar.

Inställda på grund av coronapandemin

mars
april
maj
Juni, juli, aug
sep
okt
nov
dec

1 Skrivarstuga.
1 samtalsträff (för 2 grupper). 1 Blomsterbindning, 1 skrivarstuga och 1 bowling.
Inställd stödpersonsutbildning VSFB Göteborg.
1 samtalsträff (för 2 grupper) + 1 skrivarstuga.
1 sommarfest, 3 skrivarstugor.
1 skrivarstuga.
1 samtalsträff (för 2 grupper) +1 skrivarstuga. + 1 bowling.
Utvecklingshelg VSFB Göteborg för 2 stödpersoner inställd.
1 samtalsträff (för 2 grupper) + 1 skrivarstuga inställd+ 1 minnesgudstjänst inställd.
1 adventsträff gemensamt 2 grupper + 1 skrivarstuga.

Styrelsemöten
Styrelsen har haft 4 styrelsemöten via mejl. Alla styrelsemöten samt årsmötet är protokollförda.

Bidrag/Ekonomi
•
•
•
•

•
•

Bidrag 20 000 kr för 2020 från Malmö Stad.
Bidrag på 10 000 kr 2020 som extra stöd avseende Coronasituationen
Bidrag 3 300 kr för 2020 från VSFB Göteborg baserat på antal medlemmar i VSFB Malmö.
Vår ekonomi 2020 – våra största utgifter:
Aktiviteter:
- Blomsterbindning:
8 800 kr
- Samtalsträffar:
6 300 kr
- Böcker+IT+Adm med mera:
3 100 kr
- Hyra Stadionkyrkan för 2021:
850 kr (Obs. hyran är lägre 2021 då vi fått avdrag för ej
utnyttjade lokaler 2020. I normalfallet är hyran ca 4500 kr beroende på hur många tillfällen vi
behöver hyra lokal.)
För alla inkomster och utgifter se bilaga Budgetsammanställning 2020 och bilaga från Swedbank
Transaktioner.
Föreningens balans för 2020. Se bilaga Balansräkning.

Nätverksarbete/utbyte och samarbete
•
•
•
•
•
•

2 stödpersoner till uppföljningshelg VSFB Göteborg inställd.
ABF/skrivarstuga 3-5 medlemmar inställd.
Samarbete kring sorggrupper och minnesgudstjänster med svenska kyrkan inställd.
Kontakt med ASIH i Malmö Stad.
Kontakt med sjukhuskyrkan i Malmö.
Kontakt svenska kyrkans församlingar i Malmö.

2

Media
•
•

VSFB hemsida
Facebook samtalsgrupp VSFB

Informationsmaterial
•
•

Utskick med VSFB broschyr.
Fjärilen – medlemstidningen

Året 2020
2020 blev ett märkligt år med en pandemi som gett många av våra medlemmar stor oro, i synnerhet oro för
att syskon kan få coronavirus som kan vara livshotande. Både föräldrar och syskon är naturligtvis extra
känsliga då de redan förlorat barn/syskon. Vi, om några, vet att det osannolika kan ske. Vi har medlemmar
som blivit nedstämda och deprimerade. Ordförande har besökt några av dessa föräldrar som stöd samt har
mejlkontakt. Två stödpersoner har kontakt med föräldrar via telefon och mejl. Det finns en oro att vi inte
når alla som känner ett behov av att prata trots utskick via mejl och FB att vi finns.
Vi fick ställa in flera fysiska samtalsträffar och aktiviteter som vi normalt brukar ha. Men i stället satsade vi
på fyra sommarträffar när coronaspridningen sjönk och vi kunde vara utomhus. Grillning, promenader och
bangolf blev populära aktiviteter och två av dem var familjeträffar. Ordförande träffade även några
medlemmar utomhus enskilt.
Pandemin till trots har några nya föräldrar kommit till oss till de fysiska samtalsträffar och de aktiviteter vi
haft under sommaren.
I Malmö har svenska kyrkan ett läger och sorggrupp för familjer som förlorat barn/syskon och samarbetet vi
skulle haft med Svenska kyrkan 2020 ställdes in pga pandemin.
Budgeten ändrades 2020 och gick till sommarträffarna, de fysiska samtalsträffarna vi hade, årsmötet, två
blomsterbindningar, lokalhyra Stadionkyrkan och våra andra fasta kostnader. En del av budgeten försköts
till 2021 då vi kommer att ha ett utökat utbud av aktiviteter för våra medlemmar. Detta pga pandemin.
Våra blomsterbindningar har varit och är till glädje för många medlemmar. Två blomsterbindningar hos
Catarina i hennes vackra trädgård och välventilerat uterum blev som ett andningshål mitt i pandemin.
Bowling, minnesgudstjänsten, adventsträffen, skrivarstugan och flera samtalsträffar fick ställas in.
Vår stödperson/Lyssnande öga har haft en extra viktig uppgift att stötta medlemmar på FB då många
medlemmar vänder sig dit för att få stöd.
Syskongruppen har börjat med digitala samtal och är aktiv igen.

Vi blickar framåt 2021
Vi lär oss under resans gång med pandemin. Just nu förändras allt i snabb takt så vi får anpassa oss steg för
steg. 2021 satsar vi på Zoom och startar med digitala samtalsträffar och årsmöte i Zoom. Vi fortsätter hålla
3

kontakt via mejl, telefon och FB. Vi försöker få kontakt med fler medlemmar för att kunna ge stöd. Detta är
extra viktigt nu.
Vi behöver fler tillfällen och olika sätt att mötas på för våra medlemmar.
Ljusningen med vaccin gör att under våren och sommaren när värmen kommer kan vi träffas utomhus och
ha sommarträffar precis som under 2020. Då har vi även familjeträffar där yngre syskon får vara med.
Oron tär och gör att många medlemmar har nu spänningar och smärta i kroppen. Flera medlemmar har
önskat att vi har yoga. Därför är vi intresserade av att hitta en yogainstruktör för mjuk träning utomhus.
Blomsterbindningen av våra gravdekorationer fortsätter vi med enligt gällande restriktioner. Floristen
erbjuder nu också blomsterkassar för dem som hellre vi pyssla hemma.
Det har också framkommit önskemål om att ha minnesgudstjänsten utomhus. Musik ger ett språk där orden
tagit slut och detta kan vi utöka på minnesgudstjänsten men även på våra digitala samtalsträffar.
Möjligen kan en sommarträff och skrivarstugan komma i gång i sommar när vår cirkelledare fått sitt vaccin.
Då är vi i Ärtholmens sommarstad i Malmö.
Vi hoppas kunna träffas på fysiska samtalsträffar – detta är dock beroende av coronaspridningen och
gällande rekommendationer/regler.
Oavsett vilken aktivitet vi har kommer vi alltid att ha våra viktiga samtal om våra barn/syskon, sorgen,
saknaden och våra efterliv. Vi får pröva oss fram så här i pandemitider.

Tack alla föräldrar och syskon för 2020 och välkomna till vår verksamhet
för 2021.

Ordförande

Sekreterare

Kassör

……………………………………..
Ulrika Rydström

………………………………………………..
Linda Mårtensson

……………………………………………..
Thomas Rydström

Vice ordförande

……………………………………..
Annie Hasselberg
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VSFB Malmö
Budgetsammanställning 2020

Sammanfattning
Ingående från 2019
Bidrag från komunnen
Bidrag från VSFB Centralt
Försäljning inom föreningen
Egenavgifter aktiviteter
Utgifter 2020
Resultat 2020

Utgiftsposter summerade:

-

7.943,60 kr.
30.000,00 kr.
3.300,00 kr.
394,00 kr.
850,00 kr.
20.233,88 kr.

Administrativt (Bank, IT-Utrustning m.m.)
Aktiviteter (Blomsterbindning+Bowling)
Hyra

Not. Vi betalade hyran för hela 2021 redan 2020
Utgifter samtalsträffar
Tygkassar och Ljus
Övrigt

- 6.275,72 kr.
249,16 kr.
- kr.

22.253,72 kr.

Alla transationer:
Bokfdag
2020-12-23
2020-12-02
2020-10-23
2020-09-15
2020-09-14
2020-09-03
2020-09-03
2020-06-15
2020-06-15
2020-06-15

Referens
Text
Insättning
EXTRA STÖD P
Bg-bet. via internet Hyra Stadionkyrk
Pg-bet. via internet Blomsterbindning
Överföring
VSFB Blomsterbin
Pg-bet. via internet Blomsterbindning
Överföring via internetGrillning Boksko
Överföring via internetLjus o Fika till
Överföring via internetBokskogen Thomas
Överföring via internetGrilla i Bokskog
Överföring via internetGrilla i Bokskog

- 1.542,00 kr.
- 10.073,00 kr.
850,00 kr.

Belopp
Saldo
10.000,00 kr.
850,00 kr.
- 4.950,00 kr.
850,00 kr.
- 3.600,00 kr.
- 1.209,79 kr.
339,16 kr.
129,00 kr.
981,20 kr.
245,40 kr.

22.253,72 kr.
12.253,72 kr.
13.103,72 kr.
18.053,72 kr.
17.203,72 kr.
20.803,72 kr.
22.013,51 kr.
22.352,67 kr.
22.481,67 kr.
23.462,87 kr.

2020-06-15
2020-06-01
2020-04-27
2020-03-11
2020-03-11
2020-03-11
2020-03-11
2020-03-11
2020-03-11
2020-02-20
2020-02-10
2020-02-10
2020-01-20
2020-01-20
2020-01-08
2020-01-07
2020-01-07

Överföring via internetGrilla i Bokskog
Bg-bet. via internet Adressändring
Överföring via internetBlombind materia
Överföring
Försäljning ljus
Överföring via internetÅrsmöte T
Överföring via internetSkrivarpapper T
Överföring via internetÅrsmöte Ingrid L
Överföring via internetÅrsmöte Annie
Överföring via internetÅrsmöte T
Överföring via internetAnnie Ljus
Överföring via internetMånadsmöte
Överföring via internetMöte Feb 2020
Insättning
VSFB AKTST
Pris banktjänster enligt faktura
Insättning
ORG BIDRAG20
Pg-bet. via internet Böcker
Överföring
VSFB Yogaboken

-

1.586,69 kr.
969,00 kr.
1.071,00 kr.
195,00 kr.
25,95 kr.
70,00 kr.
1.029,00 kr.
122,10 kr.
318,60 kr.
105,00 kr.
286,20 kr.
341,79 kr.
3.300,00 kr.
503,00 kr.
20.000,00 kr.
1.501,00 kr.
199,00 kr.

23.708,27 kr.
25.294,96 kr.
26.263,96 kr.
27.334,96 kr.
27.139,96 kr.
27.165,91 kr.
27.235,91 kr.
28.264,91 kr.
28.387,01 kr.
28.705,61 kr.
28.810,61 kr.
29.096,81 kr.
29.438,60 kr.
26.138,60 kr.
26.641,60 kr.
6.641,60 kr.
8.142,60 kr.

VSFB Malmö
Balansräkning 2020
2020-12-31
Tillgångar

Ingående från 2019
Ordinarie bidrag från Malmö Stad
Extra Pandemi stöd från Malmö Stad
Försäljning inom föreningen/Bidrag Centralt

7 943,60 kr.

Summa:

22 253,72 kr.

Skulder och eget Kapital
Resultat i Perioden
22 253,72 kr.

20 000,00 kr.
10 000,00 kr.
4 544,00 kr.
Rörelseutgifter 2020 - 20 233,88 kr.
Summa:

22 253,72 kr.

Preliminär budget VSFB Malmö 2022
Lokalhyra

4500 kr

Samtalsträffar

3000 kr

Skrivarstuga/cirkel
10 000 kr (Tryckkostnader för broschyrer/böcker vi
skriver som ska lämnas till vård m.fl myndigheter för att lära ut om bemötande av familjer som
förlorat barn.)
Blomsterbindning 2 st:

9600 kr

Sommar/familjeträffar

4000 kr

Sommar/avslutningsmöte

2000 kr

Minnesgudstjänst/familjeträff

4000 kr

Adventsträff

2000 kr

Zoom

1600 kr

Kontorsmaterial

1500 kr (Färgpatroner, skrivpapper, porto m.m.)

Inköp gravljus

1000 kr

Bowling 2st/familjeträffar

7700 kr

Yoga

6500 kr

Utvecklingshelg för stödpersoner
Göteborg

800 kr

Avgift företagskonto Swedbank

500 kr

Resor

500 kr

Totalt:

59 200 kr

Preliminär verksamhetsplan VSFB Malmösektionen 2022
Här beskrivs vår ordinarie verksamhet samt längst ned i dokumentet vår plan
för vår verksamhet för 2022.
Verksamhetens syfte och mål:
Syfte med VSFB Malmö är att stödja föräldrar och övriga anhöriga som förlorat barn/syskon
genom dödsfall.
Det finns ingen åldersgräns eller specifik dödsorsak för vår förening utan så länge det finns
en förälder/syskon/anhörig som sörjer ett barn så kan man delta i våra aktiviteter och bli
medlem i VSFB.
Vi ska erbjuda gemenskap och stöd i mötet för föräldrar/syskon/anhöriga, att träffa andra
människor i samma situation.
Vi ska informera olika instanser i samhället om bemötande och stöd när en
förälder/anhörig/syskon förlorat ett barn/syskon.
VSFB är ett stöd från drabbad till drabbad medmänniska och kompletterar den
professionella vården.
Medlemmar:
•

Vi har 54 medlemsfamiljer. Antalet har hållit sig konstant, när någon familj väljer att
avsluta kommer nya medlemmar in. Vi har även fler medlemmar som använder våra
grupper på Facebook för stöd. Totalt på Facebook (FB) har VSFB för närvarande 2584
medlemmar. Vi ger stöd via FB genom en stödperson från VSFB Malmö (ett
”lyssnande öga”). På så sätt når vi medlemmar som inte kommer på de fysiska
träffarna i Malmö. Våra samtalsgrupper har ingen föranmälan då måendet kraftigt
skiftar från dag till dag i sorgen efter ett förlorat barn. Därför varierar antalet aktiva
medlemmar på möten såväl som på FB för VSFB Malmö.

Lokal:
•

Samtalsträffar och adventsfika har vi i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.

•
•

Skrivarstugan och sommarträffen har vi hos Lena Holmberg, Albinsrogatan 5A och
Ärtholmens sommarstad.
Minnesgudstjänsten har vi i Fjärilskyrkan S:t Matteus, Lantmannagatan 8 i Malmö.

Ekonomi:
•
•
•

Målet är att ha en god ekonomi som kan ge de aktiviteter som vi årligen håller samt
för hyra av vår lokal i Stadionkyrkan. Se ovan.
Söka bidrag för att kunna bibehålla vår verksamhet och för att ge stöd när en
förälder/syskon förlorat ett barn/syskon.
Anpassa budgetplanen vid behov under verksamhetsåret så vi på bästa sätt kan ge
våra medlemmar stöd.

Informationsspridning:
•
•
•

•

Utskick till ASIH och sjukhuskyrkan i Lund och Malmö.
Vår hemsida vsfb.se.
Facebook (FB) i våra slutna och öppna grupper. FB är numera en viktig del i VSFB och
vår möjlighet att nå många drabbade familjer och ge stöd. Vi ger stödinsats från
Malmö på FB via Lyssnande ögon.
Vi har kontakt med kyrkans församlingar i Malmö.

Aktiviteter som vi årligen håller:
•

Vi har tre samtalsgrupper: vuxna/äldre barn, spädbarnsgruppen och syskongruppen
som träffas en gång i månaden med uppehåll i juli månad. Dessa samtalsträffar är
grunden för vår verksamhet. Nydrabbade föräldrar/syskon som önskar får träffa en
utbildad stödperson enskilt, innan de går in i en samtalsgrupp, träffar någon av oss
stödpersoner Ulrika Rydström, Lena Holmberg, Annie Hasselberg, eller Jenny Borg.
Syskon träffar Jenny Johansson.
Ulrika Rydström och Lena Holmberg är kontakt för samtalsgruppen vuxna barn. Jenny
Johansson är kontakt för syskongruppen. Linda Mårtensson är kontakt för
spädbarnsgruppen. Jenny Borg är Lyssnande öga i VSFB:s slutna samtalsgrupp.

•

Vi har en stödperson som är Lyssnande öga i vår slutna samtalsgrupp i FB. Det
innebär att vi har kontakt med fler medlemmar från Malmö som inte kommer på de
fysiska träffarna. Lyssnande ögat ger stöd via FB. Detta utökar vår insats och tid som
läggs ner i vårt ideella arbete i föreningen.

•

Årsmöte har vi varje år i mars månad.

•

Blomsterbindningar har vi i mars och oktober varje år för att göra gravdekorationer.
Denna aktivitet är mycket viktig enligt medlemmar som deltagit. Det är fridfullt att
arbeta med händerna och vi får göra något vackert till våra barns gravar.
Blomsterbindning blir också en samtalsträff där vi får prata om vår sorg. Yngre syskon
som är gamla nog för att delta i blomsterbindningen får följa med föräldern som
deltar.

•

Bowling är preliminärt planerat att hållas två gånger per under 2022 beroende av hur
budgeten kommer att ser ut. Denna aktivitet är en familjeaktivitet där hela familjen
kan vara med. Mer populärt även bland papporna. Vi försöker hålla 2 st bowlingar
per år.

•

Vår årliga sommarträff har vi ute hos Lena Holmbergs koloni i Ärtholmens
sommarstad och är en familjeträff.

•

Vår årliga minnesgudstjänst i november håller vi Sankt Matteus kyrka, Malmö. Detta
är en familjeträff där även andra närstående som är viktiga för medlemmarna får
följa med.

•

Adventsträffen har vi årligen i december i Stadionkyrkan, Malmö.

•

Skrivarstuga (skrivarcirkel) håller träffar en gång per månad under hela året.

•

Styrelsemöten har vi fyra styrelsemöten varje år i Stadionkyrkan, Malmö. Alla
styrelsemöten inkl. årsmötet protokollförs. Årsmötesprotokoll med konstituering
sänds även in till huvudsektionen VSFB Göteborg.

•

Sommarträffar och familjeträffar började vi med under pandemisommaren 2020.
Dessa träffar innehåller 2 st walk and talks för vuxna och två st familjeträffar där hela
familjen kan delta. Vi grillar, spelar bangolf och andra aktiviteter.

•

Nytt för 2022 är digitala samtalsträffar som planeras till i gång i månaden. I
förlängningen prövar vi att via kamera hålla de fysiska och digitala träffarna vid
samma tillfälle. Vi når fler medlemmar som inte kan närvara på plats på våra fysiska
möten.

Utbildningsinsatser:
•

Varje år håller VSFB Göteborg utbildning till stödperson i april månad. En stödperson
kan sedan starta en ny grupp eller ge extra stöd till såväl nydrabbade
föräldrar/syskon som andra medlemmar i behov.

Varje oktober åker representanter till VSFB Göteborg på utvecklingshelg. Båda dessa
utbildningsinsatser hålls i VSFB Göteborg som är vår huvudsektion och har deltagare
från grupper i hela Sverige.
Gemensamma möten och träffar:
•
•

Samtalsträffar, årsmöte, sommarträff, minnesgudstjänst, blomsterbindningar och
adventsträff, sommarträffar. Se aktiviteter ovan.
Stödpersonsutbildning och utvecklingshelg se ovan.

Nationellt samarbete:
•

Samarbete med olika VSFB föreningar i landet genom olika mötesplatser, digitala
möten, utbildning och Facebook. Gäller såväl styrelsen som medlemmar.

•

Stödpersoner och Lyssnande ögon träffas i Göteborg med vår huvudsektion VSFB
Göteborg en helg per år. De har även samarbete via FB. Dessa träffar är för alla
grupper nationellt. Från och med 2021 har vi även sektionsmöten digitalt för att
utveckla VSFB tillsammans.

•

Samarbete via SAMS, vår paraplyorganisation som kämpar för alla människor i sorg.
Alla anhörigföreningar som ingår i samarbetet väljer representanter som träffas vid
större sammankomster och även på Almedalsveckan.

Lokalt samarbete:
•

Vi har kontakt med ASIH i Malmö.

•

Vi har kontakt med sjukhuskyrkan på SUS Malmö.

•

Vi har kontakt med kyrkans församlingar i Malmö.

•

Kontakt kuratorer SUS Lund.

Preliminär plan för 2022:
•
•

•

Utföra våra ordinarie aktiviteter. Se ovan.
Digitala samtalsträffar en gång i månaden under hela 2022, även om vi kan ha fysiska
samtalsträffar igen. Plan finns för att kunna via kamera hålla fysiska och digitala
samtalsträffar samtidigt.
Vi kommer att ha fysiska sommaraktiviteter såsom grillning, bangolf, promenader.
Två av dessa är familjeträffar. Dessa fortsätter vi med 2022 och kommer i möjligaste
mån bli permanenta i vår förening.

•

•

•

Om resurser finns provar vi yoga som en del av vårt sorgearbete för vår fysiska hälsa.
Mycket arbete i föreningen går till vår mentala hälsa, vilket är vårt syfte men hela
kroppen påverkas av vår livslånga sorg. Detta visas numera också i forskningen. Därav
önskar vi få prova medicinsk yoga som hjälp i sorgen.
Om resurser finns hoppas vi få öronmärka medel till tryckkostnader för vårt material i
vår skrivarcirkel. Dessa pengar används när materialet är färdigskrivet, vilket kan
innebära att dessa medel bokförs året därpå. Malmö Stad informeras om dessa
öronmärkta medel och varför vi öronmärker pengar.
Om ideella krafter finns kommer vi att inleda ett samarbete med svenska kyrkan i
Malmö för en eventuellt gemensam minnesgudstjänst eller hålla två
minnesgudstjänster. Vi kommer även att få hjälp att sprida information om varandras
arbete för familjer som förlorat ett barn.

Malmö 2021-05-21

Ulrika Rydström
Ordförande VSFB Malmösektionen

Stadgar
"Föreningen Vi Som Förlorat Barn "

•
•
•
•

Antagna vid föreningens årsmöte 1996-11-16.
Reviderade vid föreningens årsmöte 2003-03-13.
Reviderade vid föreningens årsmöte 2018-03-04.
Reviderade vid föreningens årsmöte 2020-03-01.
§1
Vi Som Förlorat Barn är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden.
Föreningens ändamål är:

•
•
•

Att stödja föräldrar och övriga anhöriga, som förlorat barn genom dödsfall,
Att upprätta gemenskap och stöd i mötet med människor i samma situation,
Att informera olika instanser i samhället om föreningen och ge vägledning om hur
anhöriga bör bemötas vid förlusten av ett barn.
§2
Medlemskap står öppet för var och en som stödjer föreningens ändamål. Föreningens
företrädare skall ha egen erfarenhet.
§3
Moment 1
Föreningens säte skall vara i Göteborg
Moment 2
Sektioner En sektion inom VSFB har ordförande, sekreterare och kassör samt valfritt
antal ledamöter.
Vid beslut som omfattar användande av VSFBs namn och logotype ska sektionsstyrelsen
inhämta huvudstyrelsens godkännande.VSFBs logotype ska användas i enlighet med
föreningens policy för logotype.
Policy: VSFBs logotype får endast användas för att informera om föreningens
verksamhet och aktiviteter. Logotypen får inte användas för att marknadsföra eller sälja
produkter utan godkännande från huvudstyrelsen.
§4
Verksamhetsår = kalenderår. Ordinarie årsmöte hålles under månaderna februari –
mars.

§5
Föreningens medlemmar erlägger årlig avgift, som fastställs vid årsmöte.
§6
Styrelsen skall bestå av: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, fem ledamöter
samt två suppleanter.Mandatperioden är två år och varje år väljs halva antalet
ledamöter. Ordförande och sekreterare skall ej väljas samtidigt.
§7
Styrelsen är beslutsmässig, när fem ledamöter är närvarande och ense om beslut i varje
ärende.
§8
Föreningsarbetet är ideellt. För ordinarie styrelsearbete utgår ingen ersättning. För
arbete som av styrelsen bedöms ligga utanför ramen för ordinarie styrelsearbete kan
ersättning ges. Beslut om detta tas av styrelsen. För utbetalning av eventuell
reseersättning i samband med styrelsemöten eller annan aktivitet i föreningens regi tas
beslut i styrelsen.
§9
Moment 1
Kallelse till årsmöte skall, med bifogad föredragningslista, genom styrelsens försorg
utsändas till samtliga medlemmar i föreningen minst 30 dagar före mötet.
Moment 2
1. Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysning.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt justeringsmän för protokollet,
tillika rösträknare.
4. Föredragande av styrelse- och revisionsberättelse.
5. Avgående styrelsens ansvarsfrihet.6. Fastställande av årsavgift.
7. Val av ordförande för föreningen.
8. Val av styrelse, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
9. Val av valberedning.
10. Övriga ärenden.
§ 10
Styrelsen kan kalla till extra möte vid behov. Kallelse med bifogad föredragningslista
skall genom styrelsens försorg utsändas till samtliga medlemmar minst 30 dagar före
extra möte.
§ 11
Om medlem inte har betalat sin årsavgift före utgången av nästkommande år trots
påminnelse, förutsätts att denne inte längre önskar vara medlem i föreningen och
medlemmens namn tas bort ur medlemsregistret.
§ 12
Förslag till ändring eller tillägg av dessa stadgar skall vara styrelsen tillhanda minst 15
dagar före årsmöte eller extra möte. För dylikt förslags antagande erfordras

godkännande med 2/3 majoritet vid två föreningsmöten utlysta av styrelsen enligt § 9,
moment 1, varav ett skall vara årsmöte. Majoriteten avses vid mötet närvarande
medlemmar jämte ombudsfullmakter.
§ 13
Moment 1
Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två på varandra följande
föreningsmöten utlysta av styrelsen enligt § 9, moment 1, varav ett skall vara årsmöte.
Beslut skall fattas med 2/3 majoritet av vid mötet närvarande medlemmar jämte
ombudsfullmakter.
Moment 2
Vid eventuell upplösning av föreningen skall tillgångar realiseras och skänkas till
medicinsk forskning:

