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Inledning  
År 2019 har varit ett väldigt tufft år för föreningen. Det har varit ett år där vi fått chansen att 

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

har flyttat över hela verksamheten till Kalmar, och lämnat över vårt lokala arbete i Tranås åt 

vår lokalförening i Tranås.  

Flytten till Kalmar var inget vi planerade från början, utan blev något som vi snabbt fick 

tänka om kring. I samband med flytten arrangerade vi ett extrainsatt årsmöte i maj där vi fick 

snabbt ta ställning till huruvida BUS skulle flyttas eller läggas ner. I samband med flytten så 

byttes också stora delar av styrelsen ut, detta eftersom vi bestämde att vi skulle fortsätta vårt 

arbete, fast i Kalmar. I samband med att styrelsen byttes i september 2019 valde vi också att 

inte göra mycket mer under hösten utöver det arbete vi redan gör i de enskilda ärendena. 

Därmed har också styrelsen blivit stabil.  

 

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 2019 

År 2019 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 Kalmar och vi vill kunna 

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

viktiga. Vi vill att Kalmar 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 har följt planerna och varit så långt som det ska vara i enlighet med våra 

stadgar.  

Vi har haft verksamhet från februari 2019 till och med december 2019.  

 

Förtroendevalda  

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

styrelsen. Det lugnade ner sig ordentligt i september 2019 då styrelsen kunde bli en 

sammansvetsad grupp och arbeta för samma sak.  

 

Styrelsen  

Ordförande - Alexander Finstad  

Vice ordförande - Ali Abushammala (From september 2019)  

Kassör - Tin Eriksson (From september 2019)  

Ledamot - Elin Davidsson  

Ledamot - Asho (From september 2019)  

 

Ledamöter som avgått från styrelsen under året 

Lin Finstad (Tidigare vice ordförande) (Period: Februari 2019 - Maj 2019)  

Helena Rosenberg (Tidigare vice ordförande) (Period: Februari 2019 - Maj 2019)  

Ivan Finstad (Tidigare ledamot) (Period: Februari 2019 - Maj 2019)  

Linn Karlsson (Tidigare ledamot) (Period: Februari 2019 - September 2019)  

 

Revisor  

Tomas Eriksson 
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Verksamhetsåret  

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

stödverksamheten, Språkcaféet i Stoeryd, Integrationsprojekt välkommen in,  föreläsning och 

hederverksamhet. Till stor del har styrelsen styrt verksamheterna. Verksamhetsansvarig har 

varit Alexander Finstad. Utöver dessa verksamheter så har styrelsen arrangerat en hel del på 

egen hand.  

 

Stödverksamheten  

Stödverksamheten har fram till och med maj utgått ifrån Tranås, därefter Kalmar. Där arbetar 

vi 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.  

I verksamheten har vi under året hjälp och stöttat i 9 ärenden. Vi har dessutom fungerat som 

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

 

Utöver ovan nämnda ärenden har vi även hjälpt till med enskilda insamlingar till familjer som 

haft en akut matsituation eller inför jul. Totalt har vi gjort 5 insamlingar. Dessa gjorde vi 

under hösten 2019. Det handlade om ärende 22, 23, 24, 25 och 26.  

 

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

människor. Verksamheten har idag 4 aktiva volontärer.  

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.  

Därför föreslår vi att årsmötet beslutar att behålla verksamheten även inför 2020.  

 

Språkcaféet i Stoeryd (Sammanhängande med välkommen in)  

Under perioden februari 2019 - maj 2019 bedrev vi språkcafé i Stoeryd. Detta gav inte det 

önskade resultatet vi hade från början. Antalet deltagare har inte varit tillräckliga.  

 

Välkommen In (Integrationsprojekt)  

I oktober 2018 ansökte vi om nytt projektstöd från Tranås Kommun för vårt 

integrationsprojekt välkommen in. I detta arrangerade vi aktiviteter och även en utbildning 

för volontärer.  

Projektet arbetade vi med från och med oktober 2018 till och med juni 2019. Vi beslutade i 

samråd med Tranås Kommun att förlänga projektet från januari 2019 till och med juni 2019 

med anledning av att kommunen inte längre erbjöd bidrag till oss.  

Projektet gav inte de resultaten som vi hade önskat från början. I samband med att polstjärnan 

i februari 2019 lades ned förflyttade vi projektarbetet genom att vi istället arrangerade 

språkcafé i Stoeryd, vilket inte gav det resultat vi önskade.  
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Därför beslutade vi också att lägga ner projektet i maj 2019 i samband med flytten till 

Kalmar. 

 

Föreläsningar  

Under året har vi genomfört en föreläsning. Denna genomförde Alexander Finstad. 

Föreläsningen handlade om diskriminering och HBTQ och genomfördes för IF metall. För 

föreläsningen fick BUS in 4.000 kr.  

Vi anser att verksamheten är behövd. Därför föreslår vi årsmötet att besluta att behålla 

verksamheten även inför 2020. 

 

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. Planen är att utvcekla verksamheten mer 

successivt. Detta kommer dock göras utifrån en samlad bedömning av huruvida vi kan göra 

detta så säkert som möjligt. För oss är det oerhört viktigt att de vi hjälper känner sig trygga 

hos oss och att vi kan bibehålla det förtroende vi har.  

 

Styrelsen  

Styrelsen har arrangerat en hel del aktiviteter, deltagit i pride parader i Växjö, Oskarshamn, 

Kalmar och Tranås. Styrelsen har också tillsammans med flertalet organisationer arrangerat 

ett panelsamtal angående att vara HBTQ person i världen, detta i samband med Kalmar Pride. 

Styrelsen har haft fokus medlemsrekrytering och ekonomi. Vi hade en dålig ekonomi i början 

av året. Men har stabiliserat ekonomin inför kommande verksamhetsår. Då fick vi istället 

möjlighet att vara i Stoeryd i samarbete med Språkcaféet i Stoeryd.  

Styrelsen har även i mars månad deltagit vid en utbildning i Jönköping, under dessa dagar 

deltog Alexander och Helena.  

Styrelsen hade under våren en praktikant som var hos oss under 13 veckor. Han läste till 

socialpedagog och hette Erik. 

Styrelsen arrangerade också en ljusmanifestation den 10/1-20 “Ett ljus för fred”. 
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Samarbeten  

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

FIKK - Frivilliga insatser vid kris och katastrof, Hjälp andra att få hjälpa andra, Alfa & 

Omega Vision Integration AB samt Tranås Kommun.  

 

I samband med flytten till Kalmar har vi inlett samarbete med Vombat Förlag. Vi har även 

samverkat med RFSL - Kalmar län och deras projekt “Newcomers kalmar”.  

Under hösten 2019 i samband med arrangerandet av panelsamtalet hade vi ett punkt 

samarbete med Songlines Kalmar, Länsstyrelsen Kalmar län, Sensus och Universitetskyrkan i 

Kalmar.  

 

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. Särskilt nu när vi flyttat verksamheten till 

Kalmar, det är då extra viktigt att vi formar ett nytt nätverk.  

Vi föreslår att styrelsen 2020 utser en särskilt ansvarig för samarbeten.  
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Möten  

Styrelsen har under året sammanträtt under ett par gånger.  

Styrelsen har haft sammanträden under följande datum:  

2019-03-11 (Ordinarie styrelsemöte) 

2019-09-12 (Ordinarie styrelsemöte)  

2019-12-28 (Ordinarie styrelsemöte)  

2020-01-11 (Sista ordinarie styrelsemöte) 

 

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

dagordningar inför möten.  

Styrelsen har även haft en del 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 i maj 2019, där vi ändrade säte och adress 

samt valde om styrelsen.  

 

Sociala medier  

Facebook  

Vid årsskiftet 2019/2020 hade vår facebook sida 834 gilla markeringar och 851 följare. Detta 

är en enorm ökning. Vi har alltså under året fått in flera hundra gilla markeringar. Vi har haft 

3 st marknadsföring annonser ute, dessa har betalats av vår ordförande.  

 

Hemsida  

BUS har fortfarande en hemsida som är www.bus.nu som tillhandahålls via loopia.se. Denna 

betalas av vår ordförande och kostar 109 kr / månad och även en kostnad om 267 kr / var 

tredje månad.  

 

Instagram  

BUS har vid årsskiftet 2019/2020 51 följare. Instagram har vi inte använt speciellt mycket. 

Inför 2020 föreslår vi att styrelsen använder vår instagram mer regelbundet.  
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Lokalföreningar  

 

I dagsläget har vi en lokalförening och den är i Tranås. Vi har även en lokal aktivitetsgrupp 

med volontärer i Växjö.  

Vi föreslår att styrelsen inför 2020 uppmuntrar medlemmar att starta lokalföreningar på deras 

orter.  

 

Ekonomi  

Årets ekonomi har bestått av privata bidrag, medlemsavgifter, intäkter från parkhallen, 
föreläsning samt insamlingar via facebook. Styrelsen har haft en hel del utgifter. Vi har 
fortsatt haft ett bankkonto hos swedbank.  
 
Vid förra årsskiftet (2019-01-01) fanns 13.308,48 kr på kontot, av dessa var 8.906,5 kr 
välkommen in´s. Alltså BUS egen kassa var 4.401,5 kr.  
 
Totalt har vi fått in (Räknat på perioden 2019-01-01 - 2019-12-31):  
Medlemsavgifter: 1.250 kr 
Privata bidrag: 6.900 kr  
Bidrag till särskilda ärenden: 3.398 kr 
Facebook insamlingar: 3.734,37 kr 
Övrigt: 9.000 kr (Föreläsning och utbetalning från parkhallen)  
Totalt: 24.282,37 kr  
 
Vid årsskiftet (2019-12-31) fanns 3.982,72 kr på kontot.  
 
Observera: Utgifter redovisas i resultaträkningen.  
 
Styrelsen har under året kunna fortsätta behålla en bra och stabil ekonomi. Vilket verkligen 
gjort mycket för föreningens verksamhet.  
Vi har mottagit mycket bidrag från privatpersoner. 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.  
 
 

10/13 



Medlemmar  

Föreningen hade vid förra årsmötet 50 medlemmar.  

Föreningen har under året rekryterat 10 nya medlemmar vilket gör att föreningen hade vid 

vårt årsskiftet 60 medlemmar. Majoriteten i Tranås. Detta är inte enligt det mål vi vid förra 

årsmötet satte, men det beror på att styrelsen inte kunnat lägga fokus på medlemsrekrytering 

av olika anledningar.  

 

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 2019 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 del nya medlemmar. 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 2020 kommer kunna växa betydligt mycket mer än vad vi 

gjort under 2019. 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.  

 

Dessutom, nu när föreningen flyttat till Kalmar ser vi ett stort potential för oss att växa och 

bli stora.  

 

Med denna verksamhetsberättelse vill styrelsen för 2019 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                                        Ali Abushammala 

Ordförande                                                    Vice ordförande  

 

 

_____________________________            _____________________________ 

Tin Eriksson                                                Elin Davidsson  

Kassör                                                          Ledamot  

 

 

_____________________________ 

Alena 

Ledamot  
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