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VERKSAMHETSBERÄTI'EI.SE
1991

Styrelsen för f öreningen Jourtelefonen för barn och ungdom vill härmed
avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/1-31/12 1991.
FÖRENINGENS ORGANISATION.

Vid föreningens årsmöte den 20/1 valdes en ny styrelse. Den kom att ha
följande sammansättning:
ordförande:

Peter Cullen

v. ordförande:

vakant

sekreterare:

Margareta Andersson (t. c . ::1. juni -91 )
Ann-Margret Grzechnik ( aug -91 - dec -91)

kassör :

Elisabeth Cedering

ledamot:

Stefan Weinholz

Revisorer har varit Olof Petrusson och Lars-Ivar Olsson.
Eftersom två av de tre medlemmarna i den v.:i.lberedning som valdes vid
årsmötet läIT'~aGe föreningen under året valdes f öljande personer att
ingå i valberedningen vid medlemsmötet den 19/11: Birgitta AlmlöfKarsson ( kvarstod sedan årsmötet), Olof Petrusson och Susanne Enholm.
Styrelsen har under året hållit 18 styrelsemöten. Referensgruppen har
sammanträtt 4 gånger. Föreningen har haft 9 medl emsmöten och ett årsmöte.
JOURVERKSAMHETEN.
Jourtelefonen har haft öppet 90 g5r1ger under året. Fasta öppet-tider har
varit måndagar och torsdagar 18.00 - 22.00. Under sommaren (25/6 -18/ 8)
l1::rr dock telefonen varit öppen endast på måndagar. Under tiden april-

juni har försök gjorts med jouröppet även tisdagar och onsdagar i den
mån det har fwmits medlemmar som kunnat sitta i jouren. Det har under
det gångna året varit vissa svårigheter med att få jourlistan ifylld,
vilket har föranlett ett önskemål om att f å telefonen omkopplad till
bostaden, något som har skett vid några tillfällen.
Telefonsamtalen

har till övervägande delen handlat om mobbing och och

relationsproblem me llan barn och vuxna. De flesta samtalen har kommit
från flickor i tonåren men även pojkarnas andel av samtalen har ökat.
Dessutom har påfallande många vuxna tagit kontakt med jourtelefonen
f ör att rådgöra om problem av olika slag.

Det genomsnittliga antalet samtal per jourtilfälle är 0,9 ( 1,1 om man
även räknar in de gånger som påringningar skett utan att det utmynnat i
•'

något samtal). Den genomsnittliga åldern på barn och ungdomar som ringer
är 13-14 år. Eftersom det förekommit samtal oavsett vilken veckodag
som jourtelefonen varit bemannad vore det önskvärt med enutökad jourverksamhet. Kanske kan föreningen nå dithän om det funnes möjligheter
att koppla om telefonen till bostaden.
I samband med sambakarnevalen den f örsta juni då även ett tivoli var
stationerat på Vaksala torg fanns några av föreningens medlemmar på
plats vid tivolit. En husvagn stod uppställd bakom Vaksalaskolan
i närheten av den scen som sambadansarna skulle uppträda på. Därifrån
utgick promenader med jämna mellanrum under hela kvällen och framemot
natten. Detta engagemang blev mycket uppskattat av de båda festarrangörena
Trots nyrekrytering har antalet aktiva medlemmar inom föreningen minskat
något. Detta bör ses som ett litet varningstecken och föreningen bör
under nästa år mer aktivt verka för att värva nya medlemnar. Därigenom
skulle det bli lättare att upprätthålla jourverksarrheten.
INFORMATION
Under året har föreningen i samarbete med barnombudsmännen sökt verka
för att nå ut med infonnation om verksamheten. Detta har skett både
genom en affischreklam på stadens lyktstol~ar san1t genom bussreklam.
Scheman och foldrar har delats ut till san1tliga skolelever och BO har
dessutom besökt ett stort antal högstadieskolor.Dessutom har information
i form av "tags" stått att läsa i UNT, UD och Upplands nyheter.
UTBIWNING.
I anslutning till en del månadsmöten har vi haft temakvällar. Bl.a.
tittade vi på en video film om barn till missbruksföräldrar.
De flesta medlerrrnarna har också deltagit i en tre dagars utbildning
i samtalsmetodik med ~orbjörn Borgegård från Sankt Lukasstiftelsen
som kursledare. En dag hölls i BO:s l okaler. De övriga två under en
weekend
på Björkgårdens kursgård ute på Barnens ö.Denna kurs var
r •
mycket givande och det fran1fördes önskemål om en fortsättning. ~··
Diskussioner har förts inom f öreningen om att varje rnånadsmöte borde
ta upp något intressant tema och att vi borde bjuda in folk som

.

kunde berätta om angelägna och för oss intressant a ämnen t. ex.
om anorexia, misshande l, olika skter, tonårsproblematik , samtalsmetodik m.m.

SLUTORD.
Föreningen Jourtelefonen för barn och ungdom bedriver en mycket viktig
verksamhet. Under året som gått har ingående diskussioner förts om
föreningens framtid. Målet för verksamheten bör vara att få en så
bred förening som möjligt som jobbar för barn och ungdom i Uppsala
kommw1. Jourtelefonverksamheten bör fortfarande utgöra den största
och viktigaste del en av för eningens verksamhet men föreningen bör
sträva efter att skapa utrymme ä-;r{;n för andra aktiviteter som kan
vara till stöd och hjäl p för barn och ungdomar. Det är vår förhoppning
att föreningen fortsätter att utvecklas i positiv riktning under det
kommande året.
Med dessa rader ber styrelsen att tacka för sig och önskar .,härmed
den nya styrelsen lycka till med det fortsatta arbete.

Uppsala i januari 1992

Peter B Cullen

Stefan Weinholz

Elisabeth Cedering
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Ann-Margret Grzechnik

