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Föreningens aktiviteter
Mål för 2016
● Bibehålla antalet medlemmar.
● Öka antalet aktiva medlemmar genom ta hjälp av dem vid aktiviteter mm.
● Att anordna minst två träffar under året för att öka medlemmarnas inflytande, dela sina
kunskaper och inspirera varandra.
● Informera BVC i Sverige om tygblöjor och EC.
● Skriva minst två debattartiklar och publicera i föräldraforum/tidningar.
● Anordna event på Blöjfria dagen.
● Delta på minst ett ”utställningsevent” där föreningen syns, exempelvis Framtidsveckan
på Värmdö eller motsvarande.
● Ha en aktiv och uppdaterad webb.
● Skapa en arbetsgrupp som tar fram nytt material att sprida i samhället.
● Fortsätta informera medlemmarna om Blöjoteket och få fler att låna blöjor.
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●
●

Ha enkla och klara rutiner för utlåning av blöjor både vid direkt utlåning och när det
skickas med posten.
hålla Blöjotekets sortiment aktuellt med modeller som finns i tillgängliga på den svenska
marknaden.

Medlemmar
Antalet medlemmar
Under medlemsåret 2016 hade vi 106 st medlemmar, vilket är färre än förra året. Trots detta så är
vi mycket nöjda tack vare den bra feedbacken vi fått av dessa medlemmar under året.
Aktiva medlemmar har varit ett 20-tal.
Träffar
Under året så har 9 träffar hållits av aktiva medlemmar i Blöjupprorets namn utspridda i hela
Sverige varav 1 mycket uppskattad onlineträff via Hangout. Styrelsen beslutade att stötta
medlemmarna att hålla dessa träffar med ekonomiskt stöd vid fika-inköp.
En tygblöjeträff/minimässa har även ägt rum i Göteborg där både återförsäljare och loppis funnits
på plats som varit mycket omtyckt.
Sommartävling
Till extra årsmötet som var i augusti så hölls en sommarkryss-tävling i vår stora Facebookgrupp.
Tävlingen hade högt antal deltagare och fick mycket bra respons. Vinnarna drogs efter årsmötet i
en onlineträff som var väldigt omtyckt och många efterfrågade ett liknande event igen.
ThinkTank
En spåningsgrupp startades i mitten av året för att komma fram med förslag om hur man kan
arbeta för en tygblöjeagenda samt ta fram arbetsmaterial. Gruppen blev dock vilande i brist på
intresse.

Blöjoteket
Under året har Blöjoteket flyttat från Stockholm till Göteborg för att drivas av Sara med en bred
kunskap om olika märken. Fler verkar även vilja hämta upp dem från Göteborg vilket är gynnsamt i
form av minskad fraktkostnad. Nya blöjor som är populära på marknaden har även tillkommit
vilket har fått bra feedback från medlemmarna. Blöjoteket har vuxit och består nu ar 165st blöjor
och tillbehör som medlemmar kan låna.
Samtliga blöjor och tillbehör har även en markering på sig för att lättare administrera vilka blöjor
som är utlånade. Blöjorna har märkts om med nanmnlappar och inventerats för att hjälpa
medlemmarna att hitta rätt blöjor.
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Under året har även Blöjoteket fått en egen Facebooksida i marknadsföringssyfte. Samt bilder på
webben på de olika blöjorna som finns att låna.
Antal utlån
Detta år så har det varit 12 utlån med flera blöjor som lånats ut till föreningens medlemmar.

Upplysning till allmänheten
Information till BVC
Flera försök att informera BVC om EC och tygblöjor har gjorts utan någon större framgång. Svaret
är oftast att den enskilda BVC inte kan välja att rekommendera utan godkännande från högre
instans. En BVC har däremot låtit en föreläsning hållas om EC och tygblöjor inför en sluten grupp.
Samhällsdebatt
SVT debatt publicerade en text från Blöjupproret som uppmanade regeringen att underlätta för
föräldrar som väljer tygblöjor i form av ekonomisk subvention. Artikeln delades flitigt och fick bla.
Barnets hus Södertälje att ha en temaföreläsning i detta ämne.
Dock så blev det enbart ett debattinlägg detta år. Däremot så har andra skribenter nämnt
Blöjupproret vilket gör att vi fått plats i daglig media.
Blöjfria dagen
I år firade vi Blöjfira dagen den 11/6 med uppmuntran om att prata om ämnet på våra sociala
medier. Det var flera som skrev om dagen och var aktiva med att inte använda blöja. Vi hade även
en föreläsning i Stockholm om EC som gav en liten publik med både kommande, nya och erfarna
EC-användare vilket gav bra feedback. Vi fick även en hel del sponsringar till tävlingar.
Vi uppmuntrade även att få in nomineringar till EC- och tygblöjevänliga förskolor vilket resulterade
i 18 st bidrag. Dessa var sedan med och tävlade om 5 st pottor från BabyBjörn.
Alternativa Barnmässan
På Alternativa barnmässan i Bagarmossen den 1/10 hade vi en monter. Vi visade upp delar av
Blöjoteket, värvade medlemmar samt sålde tygkassar. Montern var välbesökt och många var
nyfikna på oss som förening.
Webbsida
Webbsidan har uppdaterats flitigt och fått några nya flikar. Bla. om hur ullblöjor fungerar samt
skillnader mellan EC, mönster till ullbyxor, olika vikningar till vikblöjor samt tidig potträning som
har visat sig vara mycket omtyckt. Vi var även beslutat om att alla styrelsemedlemmar ska skriva
något om sig själva på webben.
Under året har arbetet med att skapa en unik grafisk design påbörjats och har som mål att kunna
appliceras under medlemsåret 2017.
Nätforum
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Föreningen administrerar en stor tygblöjegrupp på Facebook med nu över 5000 medlemmar.
Gruppens policy har ändrats under året för att säkra den goda stämningen som råder i gruppen.
Gruppens höga medlemsantal gör att vi anser att tygblöjor har blivit ett mer vardagligt
samtalsämne och att det ser ut som att fler blir nyfikna på detta.
Föreningen administrerar också en grupp som rör föreningen och där medlemmarna kan prata och
komma med idéer som under slutet av året fick nya riktlinjer.
Nytt för i år är att Blöjupproret har en egen Instagram med nu över 200 följare. En del medlemmar
väljer att tagga vår förening för att sprida sidan vidare vilket vi uppskattar.
Vi har även Facebookgruppen EC babypottning i vardagen som nu har över 340 medlemmar.
Tyvärr är gruppen inte särskilt aktiv ännu men det kommer nya medlemmar nästan varje dag.
Vidare står Blöjupproret bakom administreringen av Ecsweden.se, Sveriges äldsta nätforum för
EC-relaterade frågor samt en Facebookgrupp i samma ämne.

Samarbeten
Under året har vi inlett två lokala samarbeten men Studiefrämjandet, i Stockholm och i Göteborg
för att kunna hålla lokala träffar.
Företag vi har haft samarbete med:
Babyrino erbjuder 5% rabatt på allt.
Elskade babis erbjuder 10% på tygblöjor och 5% på övriga sortimentet.
Lilla Lammet erbjuder 5% rabatt på allt.
Lille Moln erbjuder 5% rabatt på allt utom rea/utförsäljning.
MillyoMolly erbjuder 10% rabatt på allt.
Poops! erbjuder 10% rabatt på allt.
Två Barn erbjuder 10% rabatt på allt under sortimentet Tygblöjor.
Ugglan Ekodesign erbjuder 20% rabatt på allt under "tygblöjor" och "tillbehör".
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