Verksamhetsberättelse 2013
Föreningen Blöjupproret, Sveriges förening för EC och tygblöjor
Verksamhetsåret 2013-03-26 - 2013-12-31

Styrelsen
Styrelsen har bestått av:
Ordförande Ulrika Casselbrandt, 2013-03 - 2013-06
Ordförande Kari Svahn, 2013-08 Kassör Ida Brogie
Sekreterare Kari Svahn, 2013-03 - 2013-08
Sekreterare Marie Nyman Hedbom, 2013-08 Ledamot Marie Nyman Hedbom, 2013-03 - 2013-08
Emma Lea
Heléna Roswald, 2013-03 - 2013-12
Marie Engfors, 2013-08 Veronika Fridlund, 2013-08 Clara Stenström Kyobe, 2013-03 - 2013-07

Samt suppleanter
Helena Edstam Johansson
Sarah Edin
Styrelsen hade 14 sammanträden under året, från förberedande möten i februari
till den sista december 2013.

Övriga förtroendeposter
Revisor
Ellinor Dahlén – ekonomisk revisor
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Viktiga händelser under året
Start
Under januari och februari arbetade en arbetsgrupp med förberedelser inför den
riktiga starten, som bestämdes till den 26 mars 2013. Arbetsgruppen sökte
intresserade som ville vara med, undersökte hur det går till att starta en ideell
förening, vad föreningen skulle göra diskuterades friskt och visioner skapades.
Den 26 mars deltog alla som visat intresse för en EC- och tygblöjeförening på
ett möte via Skype och föreningen var igång. Under april arbetades det med en
webbsida,
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till

Skatteverket

för

att

få

ett

organisationsnummer och därefter kunde ett bankkonto för föreningen öppnas.
Vi

tog

emot

intresseanmälningar

och
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vi

hade

beslutat

om

ett

medlemssystem och hade bankkonto började vi ta in medlemmar och började få
in medlemsavgifter direkt dit. Tidigare hade medlemmar kunnat betala kontant
till någon i styrelsen.
Blöjfria dagen
Den 15 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.
Totalt kom ett tiotal familjer där barnen var allt från två månader upp till strax
över två år.
Extrainsatt årsmöte
I juli beslöt styrelsen att hålla ett extrainsatt årsmöte i augusti med anledning av
att ordförande Ulrika i juni hade valt att avgå. Information om att ett extrainsatt
årsmöte skulle hållas och uppmuntran om att delta gick ut till medlemmarna tre
veckor innan årsmötet, enligt stadgarna. Den 20 augusti hölls årsmötet via Skype
med hela styrelsen samt tre medlemmar. Till ny ordförande valdes Kari Svahn, till
ny sekreterare (efter Kari) valdes Marie Nyman Hedbom och nya ledamöter blev
Veronika Fridlund och Marie Engfors.
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Informationsmaterial till vården
Under augusti tog styrelsen fram ett grundläggande informationsmaterial om EC,
tygblöjor och tidig potträning från 1,5 år som riktade sig till barnavårdsgivare,
barnavårdsutbildare och barnavårdsinformatörer runt om i Sverige. Den 3
september skickades det ut till BVC-mottagningar, barnurologmottagningar och
rådgivningssidor

på

nätet.

Materialet

finns

att

hämta

på

webben www.blojupproret.se för den som är intresserad.
Framtidsveckan på Värmdö
I början av september kontaktade en medlem styrelsen med en förfrågan om
Blöjupproret ville delta i Framtidsveckan som skulle hållas på Värmdö i slutet av
månaden. Styrelsen bestämde sig för att delta och skickade in sin anmälan. Den
23 september åkte två styrelsemedlemmar med informationsmaterial, tygblöjor
och potta, ett EC-barn (styrelsemedlemmens egna!) till Värmdö och en av
sommarens sista dagar. Under dagen donerades två kassar med tygblöjor under
förbehållet att de delades ut under dagen och det var mycket uppskattat! De
blöjor som inte delades ut under dagen ställdes i en bytesbod.
Föreläsning under Avfallsveckan
Under november kontaktades styrelsen med en förfrågan om att delta i EUprojektet Avfallsveckan tillsammans med Sweco. Ordförande Kari Svahn höll den
18 november en uppskattad föreläsning om EC och tygblöjor för branschfolk
från avfallsföretag etc.
Webbshopsstart
I december startades föreningen en webbshop med produkter för barn och
vuxna med bilder och texter som knyter an till våra områden. Under 2013
besöktes webbshopen 397 gånger provisionen på sålda varor blev 48 kronor.
Det var ett uppskattat initiativ tyckte deltagare i EC- och tygblöjegrupper på
bland annat Facebook.
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ECSweden
Under hösten tog föreningen över forumet ECSweden från Blöjfri bebis. Tekniken
bakom forumet uppdaterades, utseendet fräschades upp och forumet relanserades i smyg under december.
Övrigt
Föreningen administrerar en stor tygblöjegrupp på Facebook med strax under
700 medlemmar vid årets slut. Föreningen administrerar också en grupp som rör
föreningen och där medlemmarna kan prata och komma med idéer.
Föreningen startade två tygblöjebibliotek under året: ett i Uppsala och ett
ambulerande som till största delen av året befann sig i Stockholm. 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.

Verksamheten i siffror
Under året...
hade föreningen 55 betalande medlemmar
genomfördes 5 arrangemang, varav 3 var en träffar, 1 föreläsning och
1 var deltagande som utställare.
omsatte föreningen 1545 kr
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