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1. Övergripande händelser under räkenskapsåret 2021.  

I stort sett hela året präglades av den pandemi som drabbade Sverige i februari 2020. 

Under året hade Riksförbundet 10 ordinarie styrelsemöten och ett extrainsatt möte  

p g a Simone Gynnemos sjukskrivning. Alla styrelsemöten fick hållas digitalt. Även 

årsstämman genomfördes digitalt. 

Våra lokalföreningars verksamheter bygger till stor del på caféverksamhet, samtals-

grupper och föreläsningar. Efter ett år av pandemi hade mycket lokal verksamhet 

övergått till att hållas digitalt. Samtidigt fanns nu möjligheter att de olika lokal-

föreningarna kunde bjuda på sina aktiviteter till alla medlemmar i hela Sverige. 

Sommaren blev något bättre och i samband med vaccinering av de äldre först till att 

gå neråt i åldrarna var förhoppningar stora om att kunna återgå till det normala. Så 

kom nästa dråpslag i form av omicron.  

Under sommaren gick det utmärkt att erbjuda utomhusaktiviteter i form av ”walk and 

talk”. Digitala lösningar som teams och zoom har använts i samtalsgrupper och 

föreläsningar för medlemmar. Kreativitet har skapat olika lösningar för 

lokalföreningarna.  

 

Balans Riks mottog en gåva om 25 000 kr från en okänd givare. Ett beslut togs  

2021-05-06 att denna gåva ges vidare till Balans Örebro och öronmärks för starthjälp 

till ”omstart” av föreningen. 

Föreningen Balans Örebro Län har ännu inte fått klart med sin ekonomi. Mer ingående 

information finns i årets revision som genomförts av Harpans Redovisning. 

Riksförbundet Balans har fått pengar i samband med medlemmars dödsfall. Dessa 

pengar har tacksamt emottagits att användas i vår verksamhet. 

Pandemin har inte bara drabbat landets ekonomi negativt. Isoleringen som många 

drabbats av till följd av restriktioner för att hålla smittan under kontroll har haft stora 

konsekvenser, framför allt för människor med psykisk sjukdom eller annan form av 

psykisk ohälsa. Socialstyrelsen, folkhälsomyndigheten och flera andra myndigheter 

och instanser har rapporterat om detta. 

Vår Rikstäckande organisation har haft press på sig att söka lösningar för att kunna 

erbjuda aktiviteter, samtalsterapi och andra former av hjälp som inte strider mot olika 

restriktioner.  

2. Antal medlemmar 

1313 per 2021-12-31 (891 år 2020) varav ca 70 % är kvinnor och 30 % män.  
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3. Antal föreningar var 12 till antalet

Balans Borås-Sjuhärad Balans Uppsala 
Balans Dalarna Balans Värmland 
Balans Gävleborg Balans Västmanland 
Balans Jämtland Balans Västernorrland 
Balans Stockholm inklusive Gotland Balans Örebro 
Balans Sörmland LIBRA Balans Skåne 

 

Året startade med att kansliet genomförde digitala möten med några av våra lokal-

föreningar. Vi bjöd in samtliga lokalföringar att träffa oss via zoom. Syftet var att 

lokalföreningarna skulle kunna ställa frågor om sådant de undrade över eller behövde 

hjälp med. Vi kunde i vår tur informera om olika saker som lokalföreningarna behöver veta 

samt ge information om vilka arbetsuppgifter vi ägnade oss åt och vem av oss som 

lämpades bäst att hjälpa dem beroende på vilka problem de hade.  

Vi hade bland annat möten med LIBRA Balans Skåne, Balans Örebro och Balans Dalarna.  

Balans Riks var också behjälplig med stöd och information till Balans Västernorrland på 

deras årsmöte.  

4. Styrelsens ledamöter  
Simone Gynnemo Ordförande, men sjukskrevs 2021-09-04  

Erik Rådström Kassör  

Eva Sellberg Bäckström Sekreterare  

Merika Gustavsson Ledamot 

Ulrika Sonander Ledamot 

Rosmari Emanuelsson Ersättare 

Gustav Färlin  Ersättare 

Anne Lichtenstein  Adjungerad ledamot UDDA 

Ett AU bildades bestående av Simone, Erik och Eva som sammanträtt vid 3 tillfällen under 2021. 

Efter Simones sjukskrivning bildades ett AU som bestod av Erik och Eva som tillfälligt tog över 

den operativa verksamheten. Simone deltog i styrelsemöten och övrig verksamhet i mån av ork. 

5. Anställda   
Johanna Höst, kommunikatör, arbetade 75%. 

6. Konsulter 
Mariah Levicsek, arbetade 70 % vid årets början och fr o m 2021-05-01 fick hon p g a 

föreningens trängda ekonomi gå ner till 60 %:s arbetstid. 

Anne Lichtenstein, konsultuppdrag – digital utbildning i anhörigprojektet. 
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7. Styrelseledamöternas ansvarsområden 
Styrelseledamöternas ansvarsområden har förändrats i det att Eva Sellberg har trätt in som 

sekreterare och i samband med Simones sjukdom har Erik Rådström och Eva Sellberg 

ägnat sig åt den operativa verksamheten i Riksförbundet Balans. Kontakterna mot 

samarbetspartners och intressepolitiska områden har delats upp i styrelsen. 

8. Samarbetspartners / Intressepolitiskt arbete 

GAMIAN, vår EU-partner LIBRA Balans Skåne, som också är medlem i GAMIAN, är 
kontakt genom Eva Sellberg och rapporterar till Balans 
Riks styrelse. 

ECT Registret Ulrika Sonander blev redan 2020 kontaktperson mot ECT 
registret. 

Funktions rätt Sverige Simone har haft en post i styrelsen fram till 2021-09-04. 
Därefter fram till årsmötet 2022 har detta ansvar 
delegerats till Johanna Höst  

NSPH Simone har haft en post i styrelsen fram till 2021-09-04. 
Därefter fram till årsmötet 2022 har detta ansvar 
delegerats till Johanna Höst  

Läkemedelsverket, Patient 
och konsumentråd 

Ordförande/ Erik och Eva 

Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Ordförande/ Erik och Eva 

BipoläR Ordförande/ Erik och Eva 

 

9. Extrastämma och Ordförandemöte 
En extrastämma behövde organiseras för att vi skulle få våra nya stadgar godkända. Mötet 

hölls digitalt den 20 november.  

Stadgarna presenterades vid årsmötet 2021-04-24 och blev då godkända av stämman. 

Eftersom vi numera har lagt till i stadgarna att de även ska godkännas på en extra års-

stämma kom de upp igen och blev slutligen godkända 2021-10-20. 

 

Samtidigt hölls ett ordförandemöte som fokuserade på visionen, hur vi föreställde oss hur 

vi år 2025 kunde blicka tillbaka och se vad som hade hänt på dessa år utan att tänka på 

ekonomi och andra hinder. Vi fick många idéer och kommer att spinna vidare på dessa 

under 2022. 

 

10. Lokaler 
Under april 2020 flyttade förbundet till Svalövs vägen 1, 121 53 Johanneshov, där Riks hyr 

kontorsplats hos Föreningen Balans Stockholm. Stockholmsföreningen i sin tur hyr ett 

kontorsrum och tillgång till samlingsrum, pentry etc. För Johanna Höst hyr Balans Riks ett 

kontorsrum på Armegränd i Östersund genom Studieförbundet Vuxenskolan och för Mariah 

en arbetsplats i Örebro. 
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11. Ekonomi 
Resultat och Balansräkningen  återfinns i årsredovisningen för 2021 

Återbetalning av medlemsavgifter 

120 kronor av medlemsavgiften (200 kronor) återbetalades till föreningarna. För 

familjemedlem (100:-) återbetalades 50 kronor och för medlemmar i UDDA (20: -) 

återbetalas 10: -. 

Medlemsregister 
Rutinerna för medlemsregistret har förenklats under året, bl a betalar nu medlemmarna 
med OCR-nummer för att underlätta avprickning. Under året har registret fungerat bra och 
det har varit mycket enklare att sortera inbetalningar med hjälp av OCR nr. Mariah har 
gjort ett stort arbete med att plocka bort personer som registrerat sig men som sedan inte 
betalat in avgiften. GDPR-regler fastslår också att man inte får hålla kvar medlemsadresser 
längre än två år. 

12. Erhållna medel från Socialstyrelsen  
1 391 000 kronor i organisationsbidrag. 

150 000: - bidrag för projektet Utbildning för anhöriga.  Dessa medel använder vi bl a till 

att: 

• Skapa en anpassad digital utbildning för anhöriga via läroplattformen Learnify där vi har våra 

andra digitaliserade utbildningar samlade  

• Sprida utbildningen i våra nätverk och via våra sociala medier/hemsida  

• Sprida utbildning, tillsammans med tidigare skapad broschyr, för anhöriga till exempelvis 

anhörigcentra och affektiva mottagningar 

• Intervjua anhöriga som genomgått utbildningen för att kunna använda dessa svar i 

marknadsföring av materialet. 

13. Projektansökningar 2022 

Arbetet med att söka bidrag för 2022 påbörjades under juni månad, men ansökan 

skickades in i september.  

Utöver grundbidraget från Socialstyrelsen sökte även Riks bidrag från Socialstyrelsen 

gällande utbildningsprogram för anhöriga. 

Även Informatörsbidrag söktes för att arbeta vidare med att samordna volontärer och 

utbilda föreläsare inom organisationen.  

14. Utbildningar 
Balansmodellen, ledarutbildning via Zoom. 

Ledarutbildning för Kuddisar i UDDA via Zoom. 
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15. Egna projekt och aktiviteter 

a. UDDA I BALANS 
Under året har Stockholmsföreningen startat ett pilotprojekt i UDDA. Projektet  

utvärderas därefter och bildar grunden för övriga föreningar och Riks verksamhet 

kring UDDA. 

• Riks ansökte under våren till Tim Bergling Foundation om bidrag till app för 

kuddisar att matchas ihop med ungdomar drabbade av psykisk ohälsa (tyvärr fick 

vi inget bidrag) 

• Samordning utbildning Balansmodellen, UDDA. 

Under 2021 har Riks anordnat två utbildningstillfällen i Balansmodellen. Ett på våren och ett på 

hösten. Sammanlagt har ett trettiotal personer visat intresse och ett tjugotal genomfört 

utbildningen. Deltagarna har kommit från våra lokalföreningar, men också varit samtalsledare från 

volontärgruppen från riksförbundets satsning på digitala samtalsgrupper. 

Under hösten erbjöds en utbildning för volontärer i UDDA. Alltför få anmälde sig och 

utbildningen blev inställd. 

b. Digitala samtalsgrupper 
Riks har erbjudit medlemmar utan lokalförening möjligheten att delta i digitala 

samtalsgrupper. Arbetet har gjorts i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i 

Uppsala och vi har använt oss av plattformen Learnify. 

Vi har annonserat efter ledare i våra sociala kanaler, nätverk och lokalföreningar men den 

huvudsakliga källan har varit www.volontärbyrån.se  där man som organisation kan 

annonsera efter volontärer till sin verksamhet. 

Våren 2021 svarade sex personer på annonsen hos Volontärbyrån. En person återkopplade 

aldrig och en hoppade av efter samtal. Resten gick utbildningen i Balansmodellen och ville 

fortsätta som ledare. Två ledare höll i vårens anhöriggrupp och två höll i varsin enskild 

självhjälpsgrupp. I slutet av terminen påtalade både deltagare och ledare att de ville 

fortsätta med sina grupper till hösten.  

Hösten 2021 svarade tre personer på annonsen hos Volontärbyrån och de genomförde alla 

utbildning i Balansmodellen. En person valde att i stället vara deltagare i samtalsgrupp. Två 

ville hålla egna grupper. En anhöriggrupp + en självhjälpsgrupp körde i gång i oktober. 

Ledare för självhjälpsgruppen hoppade av efter ett par tillfällen av privata skäl och några 

deltagare hoppade på som ledare.  

Anhöriggruppen tvingades ställa in fr o m den 15 november p g a för få deltagare. 

c. I Fokus  
I vår kampanj på hemsidan som syftar till att lyfta våra lokala föreningar presenterades i mars 

vår lokalförening i Stockholm och i maj en tillbakablick på de föreningar som hittills 

presenterats. Därefter beslutades att bordlägga I Fokus på grund av andra prioriteringar. 
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d. Guide för Balansföreningar 

UPPSTART  AV BALANS FÖRENING 

Den tidigare upplagan av Balansguiden uppfattades som för mastig och det beslutades  

därför att den skulle arbetas om. Sedan november 2021 kan den första delen av  

materialet laddas ner som PDF via vår hemsida under fliken ”Lokalföreningar” och kan 

underlätta start av Balansnätverk eller förening för den som vill.  

 

ATT DRIVA FÖRENING BALANSFÖRENING 

Syftar till att driva verksamhet är klar i mars 2022. 

e. Nyhetsbrev 

Under 2021 beslutades att ett nyhetsbrev ska gå ut till alla lokalföreningars ordförande och 

sekreterare. Under året gavs åtta (8) nummer ut genom nättjänsten mailchimp. 

Nyhetsbreven går att läsa i efterhand och alla inlägg finns att läsa under rubriken 

”Nyhetsbrev” på vår internsida. 

f. Hemsidan  
På vår Hemsida har varje vecka publicerats intressanta ämnen. Balansbloggare med olika 

inriktning har kommit till tals, bl. a två manliga bloggare. 

g. Stigmaprojektet  
Under 2021 var projektet Stigmatisering av psykisk ohälsa i arbetslivet ett mycket stort 

projekt. Johanna Höst har drivit projektet som har bemötts mycket positivt både internt 

och externt.  

Del 1 i projektet bestod i; 

- intervjuer med forskare och företagare  

- deltagande i två frukostmöten, via webben, i företagarnätverk i Umeå för att sprida 

information om projektet och få tips på företagare som kunde intervjuas.  Webbinariet 

hette ”Att arbeta med psykisk ohälsa - chefens roll”. 

- Det skapades en kort film som snurrade på vår webb när projektet lanserades. Hjälp att 

tillrättalägga vår webb gavs till Ann Tavelin.  

Del 1 är nu i slutfas. Det ska beslutas hur övriga delar ska genomföras. Förslag att det 

tillsätts en arbetsgrupp med Johanna och 3 – 4 personer som kan och känner för ämnet. 

Behöver inte bara vara styrelsemedlemmar. 

h. Webbinarium, egna intervjuer och möten 
Intervjuer gavs till Vård och omsorgsanalys samt fackföreningen Vision om psykisk ohälsa 

och Riksförbundet Balans arbete i frågor som rör ämnet. 

- Svensk Telepsykiatri kontaktade om ett eventuellt samarbete med Riksförbundet 

Balans.  

- Texter till Civil Right Defenders och Bipolärregistret togs fram.  
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- Deltagande i ”Starkare skydd mot diskriminering” med ministern Märsta Stenevi, 

”Kunskapsspridning av psykisk hälsa” Folkhälsomyndigheten, ”Dialog om ideella 

stödverksamheter för psykisk hälsa” som Tila bjöd in till. 

- Webbmötena i Fontänhus Sverige bevakades och deras pågående arbete att  

försöka skapa ett Fontänhus i Umeå. 

- Riksförbundet Balans fanns representerad på Återhämtningskonferensen tillsammans 

med SKR. Konferensen anordnades av Riksförbundet Balans, Fontänhus Sverige, 

Schizofreniförbundet och SKR. 

- NSPH anordnade ett möte med medlemsorganisationernas kommunikatörer för att 

utbyta kunskap.  

- Deltagande i arbetsgruppsmöte i Region Jämtland Härjedalen om en ”Paramedicinsk 

utredning” gällande Nära vård.  

- Stigmaprojektet föranledde ett antal intervjuer, och bl. a också intervjuer med Ina och 

Pontus, två personer med bipolär sjukdom som startat podcasten Bipopoddarna.  

Niklas, psykiatrikern som själv blev sjuk, blev också intervjuad. Niklas är psykiatriker 

och blev sjuk i utmattningsdepression.  

- Världshälsodagen den 10 oktober – uppmärksammades med LIBRA Balans Skånes 

inspelning av deras anti-stigmadag som skedde den 5 oktober.  

16. Signering av styrelsen 

Signering sker elektroniskt 

För styrelsen   

Stockholm den 3 april 2022 
 
 
Simone Gynnemo 

ordförande, sjukskriven 4 september till 31 december 2021.  Simone har under 
sjukskrivningen medverkat i styrelsemöten och andra uppdrag i mån av ork. 

 

Eva Sellberg Bäckström   Erik Rådström 

Sekreterare    Kassör 

 

Ulrika Sonander   Merika Gustavsson  

Ledamot    Ledamot 

 

Rosmari Emanuelson   Gustav Färlin 

Ersättare    Ersättare 
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1. Övergripande händelser under räkenskapsåret 2021.  


I stort sett hela året präglades av den pandemi som drabbade Sverige i februari 2020. 


Under året hade Riksförbundet 10 ordinarie styrelsemöten och ett extrainsatt möte  


p g a Simone Gynnemos sjukskrivning. Alla styrelsemöten fick hållas digitalt. Även 


årsstämman genomfördes digitalt. 


Våra lokalföreningars verksamheter bygger till stor del på caféverksamhet, samtals-


grupper och föreläsningar. Efter ett år av pandemi hade mycket lokal verksamhet 


övergått till att hållas digitalt. Samtidigt fanns nu möjligheter att de olika lokal-


föreningarna kunde bjuda på sina aktiviteter till alla medlemmar i hela Sverige. 


Sommaren blev något bättre och i samband med vaccinering av de äldre först till att 


gå neråt i åldrarna var förhoppningar stora om att kunna återgå till det normala. Så 


kom nästa dråpslag i form av omicron.  


Under sommaren gick det utmärkt att erbjuda utomhusaktiviteter i form av ”walk and 


talk”. Digitala lösningar som teams och zoom har använts i samtalsgrupper och 


föreläsningar för medlemmar. Kreativitet har skapat olika lösningar för 


lokalföreningarna.  


 


Balans Riks mottog en gåva om 25 000 kr från en okänd givare. Ett beslut togs  


2021-05-06 att denna gåva ges vidare till Balans Örebro och öronmärks för starthjälp 


till ”omstart” av föreningen. 


Föreningen Balans Örebro Län har ännu inte fått klart med sin ekonomi. Mer ingående 


information finns i årets revision som genomförts av Harpans Redovisning. 


Riksförbundet Balans har fått pengar i samband med medlemmars dödsfall. Dessa 


pengar har tacksamt emottagits att användas i vår verksamhet. 


Pandemin har inte bara drabbat landets ekonomi negativt. Isoleringen som många 


drabbats av till följd av restriktioner för att hålla smittan under kontroll har haft stora 


konsekvenser, framför allt för människor med psykisk sjukdom eller annan form av 


psykisk ohälsa. Socialstyrelsen, folkhälsomyndigheten och flera andra myndigheter 


och instanser har rapporterat om detta. 


Vår Rikstäckande organisation har haft press på sig att söka lösningar för att kunna 


erbjuda aktiviteter, samtalsterapi och andra former av hjälp som inte strider mot olika 


restriktioner.  


2. Antal medlemmar 


1313 per 2021-12-31 (891 år 2020) varav ca 70 % är kvinnor och 30 % män.  
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3. Antal föreningar var 12 till antalet


Balans Borås-Sjuhärad Balans Uppsala 
Balans Dalarna Balans Värmland 
Balans Gävleborg Balans Västmanland 
Balans Jämtland Balans Västernorrland 
Balans Stockholm inklusive Gotland Balans Örebro 
Balans Sörmland LIBRA Balans Skåne 


 


Året startade med att kansliet genomförde digitala möten med några av våra lokal-


föreningar. Vi bjöd in samtliga lokalföringar att träffa oss via zoom. Syftet var att 


lokalföreningarna skulle kunna ställa frågor om sådant de undrade över eller behövde 


hjälp med. Vi kunde i vår tur informera om olika saker som lokalföreningarna behöver veta 


samt ge information om vilka arbetsuppgifter vi ägnade oss åt och vem av oss som 


lämpades bäst att hjälpa dem beroende på vilka problem de hade.  


Vi hade bland annat möten med LIBRA Balans Skåne, Balans Örebro och Balans Dalarna.  


Balans Riks var också behjälplig med stöd och information till Balans Västernorrland på 


deras årsmöte.  


4. Styrelsens ledamöter  
Simone Gynnemo Ordförande, men sjukskrevs 2021-09-04  


Erik Rådström Kassör  


Eva Sellberg Bäckström Sekreterare  


Merika Gustavsson Ledamot 


Ulrika Sonander Ledamot 


Rosmari Emanuelsson Ersättare 


Gustav Färlin  Ersättare 


Anne Lichtenstein  Adjungerad ledamot UDDA 


Ett AU bildades bestående av Simone, Erik och Eva som sammanträtt vid 3 tillfällen under 2021. 


Efter Simones sjukskrivning bildades ett AU som bestod av Erik och Eva som tillfälligt tog över 


den operativa verksamheten. Simone deltog i styrelsemöten och övrig verksamhet i mån av ork. 


5. Anställda   
Johanna Höst, kommunikatör, arbetade 75%. 


6. Konsulter 
Mariah Levicsek, arbetade 70 % vid årets början och fr o m 2021-05-01 fick hon p g a 


föreningens trängda ekonomi gå ner till 60 %:s arbetstid. 


Anne Lichtenstein, konsultuppdrag – digital utbildning i anhörigprojektet. 
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7. Styrelseledamöternas ansvarsområden 
Styrelseledamöternas ansvarsområden har förändrats i det att Eva Sellberg har trätt in som 


sekreterare och i samband med Simones sjukdom har Erik Rådström och Eva Sellberg 


ägnat sig åt den operativa verksamheten i Riksförbundet Balans. Kontakterna mot 


samarbetspartners och intressepolitiska områden har delats upp i styrelsen. 


8. Samarbetspartners / Intressepolitiskt arbete 


GAMIAN, vår EU-partner LIBRA Balans Skåne, som också är medlem i GAMIAN, är 
kontakt genom Eva Sellberg och rapporterar till Balans 
Riks styrelse. 


ECT Registret Ulrika Sonander blev redan 2020 kontaktperson mot ECT 
registret. 


Funktions rätt Sverige Simone har haft en post i styrelsen fram till 2021-09-04. 
Därefter fram till årsmötet 2022 har detta ansvar 
delegerats till Johanna Höst  


NSPH Simone har haft en post i styrelsen fram till 2021-09-04. 
Därefter fram till årsmötet 2022 har detta ansvar 
delegerats till Johanna Höst  


Läkemedelsverket, Patient 
och konsumentråd 


Ordförande/ Erik och Eva 


Studieförbundet 
Vuxenskolan 


Ordförande/ Erik och Eva 


BipoläR Ordförande/ Erik och Eva 


 


9. Extrastämma och Ordförandemöte 
En extrastämma behövde organiseras för att vi skulle få våra nya stadgar godkända. Mötet 


hölls digitalt den 20 november.  


Stadgarna presenterades vid årsmötet 2021-04-24 och blev då godkända av stämman. 


Eftersom vi numera har lagt till i stadgarna att de även ska godkännas på en extra års-


stämma kom de upp igen och blev slutligen godkända 2021-10-20. 


 


Samtidigt hölls ett ordförandemöte som fokuserade på visionen, hur vi föreställde oss hur 


vi år 2025 kunde blicka tillbaka och se vad som hade hänt på dessa år utan att tänka på 


ekonomi och andra hinder. Vi fick många idéer och kommer att spinna vidare på dessa 


under 2022. 


 


10. Lokaler 
Under april 2020 flyttade förbundet till Svalövs vägen 1, 121 53 Johanneshov, där Riks hyr 


kontorsplats hos Föreningen Balans Stockholm. Stockholmsföreningen i sin tur hyr ett 


kontorsrum och tillgång till samlingsrum, pentry etc. För Johanna Höst hyr Balans Riks ett 


kontorsrum på Armegränd i Östersund genom Studieförbundet Vuxenskolan och för Mariah 


en arbetsplats i Örebro. 
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11. Ekonomi 
Resultat och Balansräkningen  återfinns i årsredovisningen för 2021 


Återbetalning av medlemsavgifter 


120 kronor av medlemsavgiften (200 kronor) återbetalades till föreningarna. För 


familjemedlem (100:-) återbetalades 50 kronor och för medlemmar i UDDA (20: -) 


återbetalas 10: -. 


Medlemsregister 
Rutinerna för medlemsregistret har förenklats under året, bl a betalar nu medlemmarna 
med OCR-nummer för att underlätta avprickning. Under året har registret fungerat bra och 
det har varit mycket enklare att sortera inbetalningar med hjälp av OCR nr. Mariah har 
gjort ett stort arbete med att plocka bort personer som registrerat sig men som sedan inte 
betalat in avgiften. GDPR-regler fastslår också att man inte får hålla kvar medlemsadresser 
längre än två år. 


12. Erhållna medel från Socialstyrelsen  
1 391 000 kronor i organisationsbidrag. 


150 000: - bidrag för projektet Utbildning för anhöriga.  Dessa medel använder vi bl a till 


att: 


• Skapa en anpassad digital utbildning för anhöriga via läroplattformen Learnify där vi har våra 


andra digitaliserade utbildningar samlade  


• Sprida utbildningen i våra nätverk och via våra sociala medier/hemsida  


• Sprida utbildning, tillsammans med tidigare skapad broschyr, för anhöriga till exempelvis 


anhörigcentra och affektiva mottagningar 


• Intervjua anhöriga som genomgått utbildningen för att kunna använda dessa svar i 


marknadsföring av materialet. 


13. Projektansökningar 2022 


Arbetet med att söka bidrag för 2022 påbörjades under juni månad, men ansökan 


skickades in i september.  


Utöver grundbidraget från Socialstyrelsen sökte även Riks bidrag från Socialstyrelsen 


gällande utbildningsprogram för anhöriga. 


Även Informatörsbidrag söktes för att arbeta vidare med att samordna volontärer och 


utbilda föreläsare inom organisationen.  


14. Utbildningar 
Balansmodellen, ledarutbildning via Zoom. 


Ledarutbildning för Kuddisar i UDDA via Zoom. 
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15. Egna projekt och aktiviteter 


a. UDDA I BALANS 
Under året har Stockholmsföreningen startat ett pilotprojekt i UDDA. Projektet  


utvärderas därefter och bildar grunden för övriga föreningar och Riks verksamhet 


kring UDDA. 


• Riks ansökte under våren till Tim Bergling Foundation om bidrag till app för 


kuddisar att matchas ihop med ungdomar drabbade av psykisk ohälsa (tyvärr fick 


vi inget bidrag) 


• Samordning utbildning Balansmodellen, UDDA. 


Under 2021 har Riks anordnat två utbildningstillfällen i Balansmodellen. Ett på våren och ett på 


hösten. Sammanlagt har ett trettiotal personer visat intresse och ett tjugotal genomfört 


utbildningen. Deltagarna har kommit från våra lokalföreningar, men också varit samtalsledare från 


volontärgruppen från riksförbundets satsning på digitala samtalsgrupper. 


Under hösten erbjöds en utbildning för volontärer i UDDA. Alltför få anmälde sig och 


utbildningen blev inställd. 


b. Digitala samtalsgrupper 
Riks har erbjudit medlemmar utan lokalförening möjligheten att delta i digitala 


samtalsgrupper. Arbetet har gjorts i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i 


Uppsala och vi har använt oss av plattformen Learnify. 


Vi har annonserat efter ledare i våra sociala kanaler, nätverk och lokalföreningar men den 


huvudsakliga källan har varit www.volontärbyrån.se  där man som organisation kan 


annonsera efter volontärer till sin verksamhet. 


Våren 2021 svarade sex personer på annonsen hos Volontärbyrån. En person återkopplade 


aldrig och en hoppade av efter samtal. Resten gick utbildningen i Balansmodellen och ville 


fortsätta som ledare. Två ledare höll i vårens anhöriggrupp och två höll i varsin enskild 


självhjälpsgrupp. I slutet av terminen påtalade både deltagare och ledare att de ville 


fortsätta med sina grupper till hösten.  


Hösten 2021 svarade tre personer på annonsen hos Volontärbyrån och de genomförde alla 


utbildning i Balansmodellen. En person valde att i stället vara deltagare i samtalsgrupp. Två 


ville hålla egna grupper. En anhöriggrupp + en självhjälpsgrupp körde i gång i oktober. 


Ledare för självhjälpsgruppen hoppade av efter ett par tillfällen av privata skäl och några 


deltagare hoppade på som ledare.  


Anhöriggruppen tvingades ställa in fr o m den 15 november p g a för få deltagare. 


c. I Fokus  
I vår kampanj på hemsidan som syftar till att lyfta våra lokala föreningar presenterades i mars 


vår lokalförening i Stockholm och i maj en tillbakablick på de föreningar som hittills 


presenterats. Därefter beslutades att bordlägga I Fokus på grund av andra prioriteringar. 



http://www.volontärbyrån.se/
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d. Guide för Balansföreningar 


UPPSTART  AV BALANS FÖRENING 


Den tidigare upplagan av Balansguiden uppfattades som för mastig och det beslutades  


därför att den skulle arbetas om. Sedan november 2021 kan den första delen av  


materialet laddas ner som PDF via vår hemsida under fliken ”Lokalföreningar” och kan 


underlätta start av Balansnätverk eller förening för den som vill.  


 


ATT DRIVA FÖRENING BALANSFÖRENING 


Syftar till att driva verksamhet är klar i mars 2022. 


e. Nyhetsbrev 


Under 2021 beslutades att ett nyhetsbrev ska gå ut till alla lokalföreningars ordförande och 


sekreterare. Under året gavs åtta (8) nummer ut genom nättjänsten mailchimp. 


Nyhetsbreven går att läsa i efterhand och alla inlägg finns att läsa under rubriken 


”Nyhetsbrev” på vår internsida. 


f. Hemsidan  
På vår Hemsida har varje vecka publicerats intressanta ämnen. Balansbloggare med olika 


inriktning har kommit till tals, bl. a två manliga bloggare. 


g. Stigmaprojektet  
Under 2021 var projektet Stigmatisering av psykisk ohälsa i arbetslivet ett mycket stort 


projekt. Johanna Höst har drivit projektet som har bemötts mycket positivt både internt 


och externt.  


Del 1 i projektet bestod i; 


- intervjuer med forskare och företagare  


- deltagande i två frukostmöten, via webben, i företagarnätverk i Umeå för att sprida 


information om projektet och få tips på företagare som kunde intervjuas.  Webbinariet 


hette ”Att arbeta med psykisk ohälsa - chefens roll”. 


- Det skapades en kort film som snurrade på vår webb när projektet lanserades. Hjälp att 


tillrättalägga vår webb gavs till Ann Tavelin.  


Del 1 är nu i slutfas. Det ska beslutas hur övriga delar ska genomföras. Förslag att det 


tillsätts en arbetsgrupp med Johanna och 3 – 4 personer som kan och känner för ämnet. 


Behöver inte bara vara styrelsemedlemmar. 


h. Webbinarium, egna intervjuer och möten 
Intervjuer gavs till Vård och omsorgsanalys samt fackföreningen Vision om psykisk ohälsa 


och Riksförbundet Balans arbete i frågor som rör ämnet. 


- Svensk Telepsykiatri kontaktade om ett eventuellt samarbete med Riksförbundet 


Balans.  


- Texter till Civil Right Defenders och Bipolärregistret togs fram.  
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- Deltagande i ”Starkare skydd mot diskriminering” med ministern Märsta Stenevi, 


”Kunskapsspridning av psykisk hälsa” Folkhälsomyndigheten, ”Dialog om ideella 


stödverksamheter för psykisk hälsa” som Tila bjöd in till. 


- Webbmötena i Fontänhus Sverige bevakades och deras pågående arbete att  


försöka skapa ett Fontänhus i Umeå. 


- Riksförbundet Balans fanns representerad på Återhämtningskonferensen tillsammans 


med SKR. Konferensen anordnades av Riksförbundet Balans, Fontänhus Sverige, 


Schizofreniförbundet och SKR. 


- NSPH anordnade ett möte med medlemsorganisationernas kommunikatörer för att 


utbyta kunskap.  


- Deltagande i arbetsgruppsmöte i Region Jämtland Härjedalen om en ”Paramedicinsk 


utredning” gällande Nära vård.  


- Stigmaprojektet föranledde ett antal intervjuer, och bl. a också intervjuer med Ina och 


Pontus, två personer med bipolär sjukdom som startat podcasten Bipopoddarna.  


Niklas, psykiatrikern som själv blev sjuk, blev också intervjuad. Niklas är psykiatriker 


och blev sjuk i utmattningsdepression.  


- Världshälsodagen den 10 oktober – uppmärksammades med LIBRA Balans Skånes 


inspelning av deras anti-stigmadag som skedde den 5 oktober.  


16. Signering av styrelsen 


Signering sker elektroniskt 


För styrelsen   


Stockholm den 3 april 2022 
 
 
Simone Gynnemo 


ordförande, sjukskriven 4 september till 31 december 2021.  Simone har under 
sjukskrivningen medverkat i styrelsemöten och andra uppdrag i mån av ork. 


 


Eva Sellberg Bäckström   Erik Rådström 


Sekreterare    Kassör 


 


Ulrika Sonander   Merika Gustavsson  


Ledamot    Ledamot 


 


Rosmari Emanuelson   Gustav Färlin 


Ersättare    Ersättare 
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