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Inledning  

 
År 2017/18 har varit ett väldigt tufft år för föreningen. Det har varit ett år där vi fått chansen 

att etablera oss. Vi har ställts inför många utmaningar både praktiskt och teoretiskt. Vi har 

flyttat över hela verksamheten till Tranås, och vi har inlett ett arbete med integration. Detta 

innebär att vi som haft ansvar under slutet av 2017 och hela året 2018 har lagt ner oerhört 

många ideella timmar för att föreningen ska rulla runt. Styrelsen har ändrats om flertalet 

gånger. Det har kommit människor och gått. Styrelsen som varit komplett sedan i oktober tog 

ett riktigt krafttag under de sista två månaderna. Sammanfattningsvis har 2018 varit 

föreningens tuffaste år.  

 

BARN OCH UNGA I SVERIGE (BUS)  

Barn och unga i Sverige (BUS) är en ideell förening som grundats av Alexander Finstad och 

Soheila Anari. Föreningens mål är att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga i det 

svenska samhället. Föreningen har sen starten 2015 bedrivit en typ av verksamhet. Vi har haft 

en stödverksamhet där vi stöttat barn och unga med psykisk ohälsa.  

 

VISION 2018 

År 2018 är året då vi som förening hoppas kunna växa, med fler frivilliga, medlemmar och 

verksamheter. Vi vill kunna finnas där för fler barn och unga i Tranås och vi vill kunna sprida 

mer information, och uppmärksamma människor, på frågor som vi tycker är särskilt viktiga. 

Vi vill att Tranås ska vara en plats där barn och unga är delaktiga samt kan påverka sin 

vardag. Barn och unga i Sverige (BUS) vill engagera och inspirera unga människor att främja 

sin och andra ungas identitetsutveckling och påverka samhället i för oss viktiga frågor. Vi ser 

att föreningen bidrar till en hållbar samhällsutveckling, med fokus på social trygghet.  Vi 

önskar att alla som är aktiva och engagerade i föreningen ska trivas och känna sig behövda 

och delaktiga. Men viktigast av allt, våra medlemmar ska känna sig stolta över att få vara en 

del av en organisation som omfattar hela Sverige, som hjälper unga människor runt om i 

Sverige. Vi hoppas på att vår integrations inriktning ska kunna utvecklas ännu mer, med mer 

resurser. Vi hoppas också på att våra samarbeten utvecklas och blir ännu bättre.  
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Verksamhetstid och förtroendevalda  
 
Verksamhetstid  
Vårt verksamhetsår förlängdes,  

Vi har haft verksamhet från oktober 2017 till och med december 2018. Tiden förlängdes med 

anledning av att det senaste årsmötet ägde rum så pass sent, vilket ledde till att även 2018 

sköts fram. Dock började verksamhetsplan och budget att gälla i början av 2018.  

 

Förtroendevalda  

Vi har haft ett väldigt hektiskt år. Vilket innebär att många personer kommit och gått till 

styrelsen. Det lugnade ner sig ordentligt i oktober 2018 då styrelsen kunde bli en 

sammansvetsad grupp och arbeta för samma sak.  

Styrelsen  

Ordförande/Kassör - Alexander Finstad  

Vice ordförande - Lin Finstad (from oktober 2018) (Tidigare sekreterare)  

Ledamot - Linn Karlsson (From april 2018)  

Suppleant - Helena Rosenberg (Rekryterad i september 2018)  

 

Ledamöter som avgått från styrelsen under året 

Nizamuddin Ahmadi (Tidigare ledamot) (Period: Oktober 2018 - december 2018)  

Anwar Mohamed (Tidigare ledamot) (Period: Augusti 2018 - december 2018)  

Alex Karlsson (Tidigare vice ordförande) (Period: april 2018 - oktober 2018)  

Monir Ahmadi (Tidigare ledamot) (Period: september - oktober 2018)  

Henrik Widenborg (Tidigare ledamot) (Period: april 2018 - juli 2018)  

Malin Hesselblom (Tidigare ledamot) (Period: april 2018 - maj 2018)  

Nina Fransson (Tidigare vice ordförande) (Period: december 2017 - april 2018)  

Jawad Jamshidi (Tidigare ledamot) (Period: oktober 2017 - april 2018) 

Amanda Åkerblom (Tidigare ledamot) (Period: oktober 2017 - april 2018) 

Ali Bakro (Tidigare ledamot) (Period: oktober 2017 - april 2018) 

 

Revisor  

Soheila Anari - Alfa & Omega Vision Integration AB  
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Verksamhetsåret  

Under verksamhetsåret har vi bedrivit 5 olika verksamheter. Dessa har varit 

stödverksamheten, välkommen in, trygghetsvandring, föreläsning och hjälp med körkortet. 

Till stor del har styrelsen styrt verksamheterna. Stödverksamheten och välkommen in har haft 

verksamhetsteam som haft ett större ansvar för verksamheten. Utöver dessa verksamheter så 

har styrelsen arrangerat en hel del på egen hand.  

Utöver de vanliga verksamheterna har även några utav våra volontärer i Växjö arbetat inriktat 

på hedersrelaterat våld.  

 

Stödverksamheten  

Stödverksamheten utgår ifrån Tranås. Där vi arbetar med att stötta barn, ungdomar samt deras 

familjer som har/haft psykisk ohälsa. Vårt stöd har sett lite olika ut. I vissa ärenden har vi 

varit ett samtalsstöd, en hjälpande medmänniska. I vissa fall har vi varit mer aktiva genom att 

hjälpa till med överklagningar, anmälningar, agerat ombud, verkställighetshinder med mera. 

Verksamhetens syfte är och har varit att motverka psykisk ohälsa bland vår målgrupp. 

Verksamhetsansvarig har varit Alexander Finstad.  

Verksamheten har mött barn och ungdomar som haft/har det tufft. Vi har så gott vi kan, 

utifrån våra resurser och erfarenheter, stöttat ungdomarna och deras familjer. Vi har ibland 

utsett kontaktpersoner i ärenden som krävt vårt stöd och vår hjälp över en längre tid.  

 

Vi har stöttat barn och unga som kontaktat oss via kik och mail. Samt haft telefonstöd till 

behövande. Vi har även haft mycket kontakt med socialtjänsten och anhöriga. Vi har haft 

kontakt med IVO (inspektionen för vård och omsorg). Vi har haft kontakt med andra 

professioner, såsom BUP, kurator och terapeuter. Vi har haft kontakt med andra 

organisationer. Detta har varit betydande för vår verksamhet.  

 

Verksamheten har hjälpt till i både migrationsärenden, ärenden hos socialtjänsten, ärenden 

hos försäkringskassan samt ärenden hos kronofogden. I dessa ärenden har vi hjälpt till med 

överklagningar, hjälp att agera ombud samt att ordna advokat eller jurist. Vi har i dessa 

ärenden hjälpt till då vår målgrupp direkt eller indirekt varit drabbad.  
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I verksamheten har vi under året hjälp och stöttat i 20 ärenden. Vi har dessutom fungerat som 

rådgivande organisation i ett antal ärenden extra. Vi har även fått neka hjälp av oss då vi inte 

haft tillräckliga resurser och volontärer samt att ärendet inte uppfyllt våra kriterier. Vi har i 

verksamheten gjort väldigt mycket hembesök, varit med på möten med socialtjänsten, varit 

med vid umgängen och mycket mer. Verksamheten har varit väldigt varierande.  

 

Stödverksamheten är föreningens största och mest betydande verksamhet där vi möter flest 

människor. Verksamheten har 10 aktiva volontärer som arbetar aktivt i ärenden. Vi har även 

ett par personer som går bredvid och introduceras just nu.  

Verksamheten har haft jour dygnet runt. Vilket innebär att vi funnits tillgängliga dygnet runt, 

året runt. Vi ser att verksamheten fungerat bra och gett resultat. Vi känner dock att behovet 

fortfarande är väldigt stort, och vi anser att verksamheten fortsatt behövs och behöver 

utvecklas. Dock anser vi att jouren ska anpassas om till visst antal timmar om dygnet, detta 

då den varit svår att bemanna.  

 

Välkommen In (Integrationsprojekt)  

Vid årsmötet i oktober 2017 bestämde vi en inriktning för 2018. Denna var integration. 

Verksamheten har varit på prov och under en väldigt tuff period i Sveriges integrationsdebatt. 

Vi har haft aktiviteter i samarbete med Tranås kommun samt Polstjärnan i Tranås. Vi har sökt 

projektstöd hos Tranås Kommun för våra aktiviteter, vilket vi blivit beviljade. Detta har 

möjliggjort en hel del roliga aktiviteter, framförallt under sommaren. Men även en del under 

hösten.  

Vi har i verksamheten bland annat åkt till Varamon, Motala och badat/grillat. Vi har åkt till 

Skara Sommarland. Vi har spelat brännboll. Vi har spelat volleyboll. Vi har spelat kubb. Vi 

har varit vid Hätte badplats. Vi har bowlat. Vi har haft temakvällar. Vi har badat i badhuset. 

Vi har deltagit i en demonstration i Stockholm mot utvisningarna till Afghanistan. Vi har 

besökt förvar i Märsta, Kållered och Flen. I Flen har vi varit vid två tillfällen. Vi har i vissa 

ärenden stöttat på ett mer personligt plan, dessa har dock legat under stödverksamheten.  

Projektledare har varit Alexander Finstad, Lin Finstad och Aziz Jamshidi.  

I augusti 2018 ansökte vi om projektstöd hos allmänna arvsfonden, men vi fick tyvärr under 

oktober 2018 besked om avslag.  
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Vi ser att verksamheten fungerat bra, och att det gett resultat. Men vi känner också att 

verksamheten behöver läggas på is inför kommande verksamhetsår. Vi ser också att projektet 

behöver fortsatt stor finansiering, vilket vi i dagsläget inte ser som möjligt. Vi kommer därför 

inte föreslå att verksamheten ska vara fortsatt inriktning för 2019. Vi föreslår att nya styrelsen 

dock fortsätter söka bidrag för aktiviteter, samt att man arbetar fram en plan (skyndsamt) för 

hur vi ska kunna fånga upp ungdomarna som numera kommer spridas ut i kommunen.  

 

Trygghetsvandring  

Styrelsen har trygghetsvandrat vid flertalet tillfällen i Tranås. Vi var ute vid studenten 

tillsammans med svenska kyrkan. Vi har varit ute vid Tranås cruising, vi har även under 

sommaren trygghetsvandrat vid några tillfällen. Verksamheten har fungerat okej. Men vi ser 

att verksamheten behöver tydligt förbättras, och utvecklas. Detta finns inte resurser för i 

dagsläget. Därav kommer vi inte föreslå att verksamheten ska fortsätta drivas. Vi kommer 

istället föreslå att årsmötet utser en person som i lugn och ro kan utveckla en idé inför 

verksamhetsåret 2020.  

 

Föreläsningar  

Styrelsen har i början av året arrangerat två föreläsningar i samarbete med ABF - Tranås med 

tema psykisk ohälsa. Dessa föreläsningar har hållits utav Alexander Finstad.  

Vi har även i samarbete med NBV - Jönköpings län arrangerat en föreläsning under Tranås 

regnbågsvecka med temat HBTQ. Föreläsningen hölls av Alexander Finstad och Tina Degler. 

Vi ser att behovet av föreläsningar fortsatt är stort. Vi kommer därför föreslå att 

verksamheten ska fortsätta drivas även under 2019.  

 

Hjälp med körkortet  

Styrelsen har under hösten öppnat upp en test verksamhet. Detta då vi har ett nuvarande 

samarbete med Åseda Trafikskola som möjliggör för våra medlemmar att få rabatter på sina 

körkort, bland annat handledarkursen.  

Vi har vid två tillfällen åkt till Åseda med medlemmar som gått handledarkursen. Vilket varit 

uppskattat.  

Vi har även i denna verksamhet öppnat upp för att 4 medlemmar åt gången kan få stöttning i 

övningskörningen och teorin av vår vice ordförande och ordförande. Vice ordförande 
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ansvarar för att vara handledare för medlemmarna, helt gratis. Dessutom hjälper hon och 

ordförande till med teorin, vi stöttar upp i teorikunskapen. Men vi uppmanar våra medlemmar 

att både övningsköra och ta teorilektioner hos en trafikskola. Men vår hjälp bidrar till att 

medlemmarna inte behöver ta lika mycket dyra lektioner på trafikskolan. Utan får hjälp privat 

av oss.  

Vi ser att verksamheten är väldigt viktig och behövs. Vi kommer därför föreslå att 

verksamheten fortsätter drivas, och utvecklas under 2019. Vi kommer föreslå att en 

verksamhetsansvarig utses.  

 

Hedersrelaterat  

Under verksamhetsårets gång har en av våra grundare Soheila Anari arbetat inriktat på 

hedersrelaterat i BUS namn. Vilket gjort att vi haft en verksamhet som arbetat på området, 

men i det inofficiella.  

Med hänvisning till sekretess, säkerhetsskäl och på grund av våra hjälpbehövandes integritet 

har vi valt att hålla verksamheten i det tysta. Inför kommande verksamhetsår kommer vi dock 

föreslå att detta ska bli en officiell verksamhet, och att den utvecklas. Vårt förslag är att det 

blir ett projekt, som vi söker bidrag och finansiering för. Vi föreslår att årsmötet utser en 

projektledare och eventuellt projektteam.  

 

Styrelsen  

Styrelsen har arrangerat en hel del aktiviteter, såsom loppis, deltagit i Växjö Pride, stått på 

torget, kakförsäljning och stått i garderoben i parkhallen. Styrelsen har haft fokus 

medlemsrekrytering och ekonomi. Vi hade en dålig ekonomi i början av året. Men har 

stabiliserat ekonomin inför kommande verksamhetsår.  

Styrelsen ordnade under året ett samarbete med NBV som möjliggjorde att vi fick hyra ett 

kontorsrum av dem. Dock kom styrelsen fram till att avsluta kontraktet då vi upplevde att det 

inte mötte vår verksamhet, vi ansåg att det blev en intressekonflikt mellan oss organisationer. 

Då fick vi istället möjlighet att vara i Stoeryd i samarbete med Språkcaféet i Stoeryd.  

Styrelsen har under året köpt ett domännamn via loopia.se, och därigenom startat en hemsida. 

Vi har även under året köpt in tröjor och skapat en ny logotyp.  
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Styrelsen har även under slutet av 2018 arrangerat en volontärutbildning i Tranås. Den 

24/12-18 arrangerade styrelsen en julfest för de utsatta. Detta var en uppskattad aktivitet. 

Totalt kom 16 personer utöver våra 4 volontärer. Vilket var väldigt lyckat.  

Den 25/12-18 arrangerade styrelsen ihop ett gäng volontärer som stod i garderoben på 

parkhallen i Tranås.  

 

Samarbeten  

Vi har haft fortsatt bra samarbete med BPIS (Barnperspektivet i Sverige), Åseda Trafikskola 

samt Alfa & Omega Vision Integration AB.  

Under året har vi inlett samarbeten med Tranås Kommun, FIKK (Frivilliga insatser vid kris 

och katastrof), Lekia i Tranås och Best Western Tranås/Parkhallen Tranås. Vi har dessutom 

fått hjälp av Språkcaféet i Stoeryd, i Tranås att vara i deras lokal i Stoeryd, vilket är oerhört 

viktigt för vår verksamhet.  

Vi har under året inlett samarbeten med ABF - Tranås men avslutat då vi fann att 

verksamheterna inte mötte varandra på ett tillräckligt bra sätt.  

Vi har under året inlett samarbeten med NBV - Jönköping men avslutat på grund av 

intressekonflikt och att vi inte upplevde att verksamheterna mötte varandra på ett bra sätt.  

 

Vi har haft punkt samarbeten med Hjälp andra att få hjälpa andra, länsförsäkringar Tranås, 

willys i Tranås, hemköp i Tranås och bröderna runt hörnet (Gotteriet Tranås).  

 

Vi har även fått sponsring av Vänsterpartiet i Tranås.  

Vi har även fått sponsring av Barn och ungdomsrättspartiet (som lade ner sin verksamhet, 

vilket resulterade i att vi fick alla deras tillgångar).  

 

Styrelsen har arbetat aktivt med att försöka inleda samarbeten med många olika 

organisationer och företag i Tranås. Dock har det inte gett tillräckliga resultat. Vi kommer 

föreslå till nya styrelsen att de verkligen lägger ett extra fokus på att inleda nya viktiga 

samarbeten för att vår förening ska bli starkare.  
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Möten  

Styrelsen har under året sammanträtt under flertalet gånger.  

Styrelsen har haft sammanträden under följande datum:  

2017-12-22 (Ordinarie styrelsemöte)  

2018-01-08 (Ordinarie styrelsemöte)  

2018-04-03 (Ordinarie styrelsemöte)  

2018-04-18 (Extrainsatt styrelsemöte)  

2018-05-01 (Ordinarie styrelsemöte)  

2018-05-15 (Ordinarie styrelsemöte) 

2018-07-12 (Ordinarie styrelsemöte) 

2018-09-21 (Ordinarie styrelsemöte)  

2018-11-03 (Extrainsatt styrelsemöte)  

2019-01-18) (Sista ordinarie styrelsemöte)  

 

Ordförande Alexander Finstad har under året varit ansvarig för att skicka ut kallelse och 

dagordningar inför möten.  

Styrelsen har även haft mycket möten med diverse företag och organisationer för att inleda 

eventuella samarbeten. Vi har även deltagit vid möten med socialtjänsten och så vidare.  

 

Vi har även under året haft ett extrainsatt årsmöte under december 2017, där vi ändrade säte 

och adress samt valde in nya styrelseledamöter till styrelsen.  

Under året har även styrelsen kallat till ett stort möte med medlemmar för att diskutera 

projektet “välkommen in”, detta gjordes i december 2017.  
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Ekonomi  

Årets ekonomi har bestått av privata bidrag, bidrag av Tranås Kommun, bidrag av 

vänsterpartiet i Tranås, bidrag av barn och ungdomsrättspartiet,  medlemsavgifter, intäkter 

från loppisar samt intäkter från kak försäljningar. Styrelsen har haft en hel del utgifter. Vi har 

även startat ett bankgiro hos swedbank, vilket gjort att vi fått till en swish tjänst.  

 

Totalt har vi fått in (Räknat på perioden 2017-10-01 - 2018-12-31):  

Medlemsavgifter: 4.106 kr  

Privata bidrag: 15.566 kr  

Bidrag till julfest 2018: 2.000 kr  

Bidrag från Tranås Kommun: 30.000 kr 

Bidrag från Barn och ungdomsrättspartiet: 1.050 kr 

Bidrag från Vänsterpartiet: 1.000 kr  

Loppis: 1.550 kr  

Kakförsäljning: 1.188 kr  

Facebookinsamlingar: 3.839,08 kr  

Återbetalningar (pga borttappade kvitton): 229 kr  

Övrigt: 3.500 kr (Debattinlägg)  

Totalt: 64.028,08 kr  

 

Styrelsen har under året kunna bygga en bra och stabil ekonomi. Vilket verkligen gjort 

mycket för föreningens verksamhet.  

Vi har mottagit mycket bidrag från privatpersoner, organisationer, företag och Tranås 

Kommun. Vilket gjort att vi kunnat bedriva den verksamhet vi velat. Alla pengar som 

inkommit har rullat ut i verksamheten. En del av pengarna har gått till privata utlägg, som 

olika personer i föreningen gjort.  

 

Intäkterna blev betydligt högre än vad vi i vår planerade budget kunde förutspå. Därav 

ändrades också väldigt mycket om i budget tänket. Huvudsaken har dock varit att varje krona 

som kommit in till kontot, har använts.  
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Medlemmar  

Föreningen hade vid förra årsmötet 25 medlemmar.  

Föreningen har under året rekryterat 25 nya medlemmar vilket gör att föreningen hade vid 

vårt årsskiftet 50 medlemmar. Majoriteten i Tranås. Detta är ett framsteg då styrelsen inte 

kunnat lägga jättestort fokus på medlemsrekrytering under året. Vi har alltså rekryterat lite 

drygt 50% utav vårt mål om 50 nya medlemmar.  

 

Föreningen har under året förlorat en del medlemmar, vilket gör att föreningen egentligen 

kunnat uppnå målet om att rekrytera 50 medlemmar. Detta är något vi måste arbeta mer med 

under nästkommande år.  

Vi måste arbeta med medlemsvård och se till att medlemmarna får mer att säga till om och 

mer inflytande på vad som görs i föreningen, exempelvis genom regelbundna nyhetsbrev. Vi 

kommer lägga upp frågan på årsmötet om vad medlemmarna förväntar sig av den nya 

styrelsen med mera.  
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Slutord  

Vi tycker att verksamhetsåret varit väldigt turbulent med avhopp, och inhopp av nya 

styrelsemedlemmar som inte fungerat. Under perioder har vi diskuterat och sagt att en stor 

styrelse är bättre. Men styrelsen som blev sammansatt under hösten 2018 har kommit fram 

till att en mindre styrelse är att föredra, då det förenklar mycket.  

Därför kommer vi föreslå en mindre styrelse inför kommande verksamhetsår, hellre en stark 

men liten styrelse, än en stor och turbulent styrelse.  

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att verksamhetsåret varit väldigt bra och utvecklande för 

föreningen. Vi har ställts inför väldigt många utmaningar. Ibland har vi inte alltid lyckats. 

Men vi har gjort mycket, trots brist på folk och resurser. Vilket vi anser vara positivt.  

 

Vi har rekryterat en hel del nya medlemmar. Vi har rekryterat mycket volontärer och vi har 

gjort mycket nya saker. Vi har utmanat oss själva kan man också säga.  

Våra verksamheter har flutit på bra och har fungerat väldigt bra större delen av året.  

 

Vår vision är att föreningen under 2019 kommer kunna växa betydligt mycket mer än vad vi 

gjort under 2017/18. Detta då vi tror att nya styrelsen kommer ha bättre förutsättningar än vad 

årets styrelse har haft.  

Vi är helt säkra på att styrelsen inför nästa år kommer kunna uppnå betydligt fler mål än vad 

vi gjort i år på grund av all turbulens.  

 

Med denna verksamhetsberättelse vill styrelsen för 2017/18 tacka för oss, och vi önskar nya 

styrelsen ett varmt lycka till med sitt nya och väldigt roliga uppdrag!  
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Underskrifter  

 

 

_____________________ 

Ort & Datum  

 

 

 

_____________________________            _____________________________ 

Alexander Finstad                                        Lin Finstad  

Ordförande                                                    Vice ordförande  

 

 

_____________________________            _____________________________ 

Linn Karlsson                                             Helena Rosenberg  

Ledamot                                                       Suppleant   
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