Verksamhetsberättelse för BIV/BIS NF 2017
Föreningen, styrelsen och styrelseåret
Föreningen har under året haft 8 betalande medlemsorganisationer:
Botkyrka församling, Vantörs församling, Hjärnarp Tåstarps församling, Huddinge Pastorat,
Hammarby församling, Linköpings Domkyrkopastorat, Sävsjö kommun, Frälsningsarmén Vårsol,
Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 bestått av:
Ann D Lidgren, ordförande, Svenska kyrkan, Hjärnarp Tåstarps församling
Martin Nihlgård, V ordförande IM Individuell Människohjälp
Carolina Grelsson, sekreterare, Svenska kyrkan, Kyrkans Hus Uppsala
Kjerstin Petrelius Allard, Svenska kyrkan/Skäggetorp församling, Linköping
Maria Söderberg IM, Individuell Människohjälp
Beatrice Lönnqvist, ersättare Svenska kyrkan, Botkyrka församling
Satu Brännström, ersättare, Svenskakyrkan, Luleå stift
Styrelsen har under 2017 haft 4 protokollförda styrelsemöten.
27 april 2017 Konstituerande möte i samband med årsmöte
13 juni 2017 Stockholm
11 september 2017 Videomöte
20 november 2017 Stockholm
(samt 5 februari 2018 Videomöte)
Huvuduppgiften för styrelsen har varit att fastställa en struktur för BIV/BIS verksamheten. Vi
värnar om vårt varumärke och har under året sökt patent och varumärkt BIV. Utöver detta har
arbetet fortsatt med att har därför skapa kriterier och villkor för vad som för att bedriva
BIV/BIS verksamhet. Under året har styrelsen arbetat med:
•
•
•
•

Policydokument för användande av BIV/BIS (bifogas)
Brev till gruppledare om medlemskap i föreningen som villkor för användande av metoden
Förtydligande om kostnad för utbildningar och ersättning till föreningen (utbildningen kostar
idag 7500 kr varav 1000 kr ska gå till föreningen)
Föräldramaterialet har färdigställts och presenteras vid årsmötet 2018. Minnesfonden
”Svens minne” Sven Gunnarsson har bekostat arbetet.

•
•
•

Varumärkesregistering av BIV BIS.
Förberedelser inför deltagande på Barnrättsdagarna i Örebro april 2018
Förberedelse inför årsmöte 2018

IM och Svenska kyrkan på nationell nivå har under året finansierat två mindre tjänster som bl a har
haft som huvuduppgift att vara samordnare för BIV/BIS i Sverige samt att initiera med lokalgrupperna
utbildning och erfarenhetsträffar för de som arbetar professionellt samt för volontärer.
Många nya gruppledare utbildades under 2016 och har behövt stöd i rekrytering och att få igång
gruppverksamhet.
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