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Verksamhetsberättelse 2014 

Föreningen Blöjupproret, Sveriges förening för EC och tygblöjor 

Verksamhetsåret 2014-01-01 – 2014-12-31 

Styrelsen 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande: Veronika Fridlund, 2014-03 - 2014-08 
Ordförande: Kari Svahn, 2014-08 - 
Kassör: Ida Brogie, 2014-03 - 
Sekreterare: Marie Nyman Hedbom, 2014-03 - 
Ledamöter: 
Cecilia Freij Tengroth 2014-03 - 
Marie Holmqvist 2014-03 - 
Kari Svahn 2014-03 – 2014-08 
 
Suppleanter: 
Helena Edstam Johansson 2014-03 - 
Sarah Edin 2014-03 - 
 
Styrelsen hade 15 sammanträden under verksamhetsåret 2014. 
 
Övriga förtroendeposter 
Revisor 
Ellinor Dahlén – ekonomisk revisor 
 
Antal medlemmar vid årets slut var 197. 
 

Föreningens aktiviteter 

 
Politisk påverkan 
 
Uroterapeutisk konferens 
Den 7 maj deltog en av Blöjupprorets medlemmar, Britta Vännström, vid en nordisk konferens i 
Uroterapi i Göteborg. Ett uppskattat föredrag om EC och föreningen Blöjupprorets verksamhet 
ledde till flera positiva kontakter med uroterapeutkåren, som ser positivt på EC. 
 
Samhällsdebatt 
Fortsatta påtryckningar har skett gentemot 1177.se, och de har gett besked om att sidans innehåll 
ska revideras. En insändare rörande förskolornas inställning till EC och tygblöjor skickades i mars 
månad till Lärarförbundets tidning Förskolan. En av föreningens medlemmar skrev ett hett 
debattinlägg kring EC och dess fördelar för hälsa och miljö i Aftonbladet under hösten. Styrelsen 
har även ställt frågan till SCA/Libero hur de ser på sitt ansvar gällande avfall och miljöpåverkan när 
de med hårdför marknadsföring lanserar engångsblöjan i Indien, där EC fortfarande är tradition, 
och inget fungerande sopsorteringssystem finns. 
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Upplysning till allmänheten 
 
Great Diaper Change 
Blöjupproret stod som arrangör för detta återkommande världsomspännande event som ägde rum 
20140426. Syftet är att genom världsrekordförsök i antalet blöjbyten till tygblöja belysa tygblöjans 
fördelar gentemot engångsblöjan. Kl 11 lokal tid byttes det blöjor i 23 länder. Det svenska officiella 
deltagandet skedde på Vuxenskolans lokaler i Stockholm. 
 
Blöjfria dagen 
Den 14 juni anordnade Blöjupproret tillsammans med Blöjfri bebis den Blöjfria 
dagen i Humlegården i Stockholm. EC- och tygblöjefamiljer samlades för att 
prata, diskutera, knyta kontakter, titta på tygblöjebiblioteket och få inspiration. 
Årets EC-vänligaste förskola utsågs efter en omröstning bland föreningens medlemmar. En 
namninsamlingslista fanns att skriva under, med krav om information om EC på vårdsidan 1177.se, 
samt att befintlig information om potträning och barns utveckling kring blås- och tarmkontroll ses 
över. 
 
Framtidsveckan på Värmdö 
Liksom förra året deltog Blöjupproret i Framtidsveckan på Värmdö med information om EC, 
tygblöjor, och vår verksamhet. Den under året utgivna boken Bebis på pottan, av Ulrika 
Casselbrant, såldes. 
 
Tygblöjebibliotek 
Föreningen har fortsatt att driva två tygblöjebibliotek under året: ett i Uppsala och ett i Skåne. 
Biblioteken byggdes upp med hjälp av donationer från tygblöjeföretag. För medlemmar är det 
kostnadsfritt att låna tygblöjor i två veckor och för icke-medlemmar kostar det 20 kr per tygblöja 
och tvåveckorsperiod. Framförallt biblioteket i Uppsala har haft ett flertal lån under året. 
 
Nätforum 
Föreningen administrerar en stor tygblöjegrupp på Facebook. Antalet medlemmar har ökat 
explosionsartat och låg på strax över 2000 vid årets slut. Föreningen administrerar också en grupp 
som rör föreningen och där medlemmarna kan prata och komma med idéer. Vidare står 
Blöjupproret bakom administreringen av Ecsweden.se, Sveriges äldsta nätforum för EC-relaterade 
frågor. 
 
Verksamheten i siffror 
Under året... 
• hade föreningen 197 betalande medlemmar vilket är en ökning med 142 st. 
• genomfördes 4 arrangemang, varav 2 träffar, 1 föreläsning och 
1 deltagande som utställare. 
 


