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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1992 

Styrelsen för föreningen Jourtelefonen för Barn och Ungdom avger härmed 
verksamhets berättelse för året 19920101-19921231: 

Styrelse och referensgrupp 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
Ordförande: Erik Melinder 
Vice ordförande: Birgitta Söderlund tom 19920409 

Agneta Simonsson from 19920409 
Kassör: Elisabeth Cedering 
Sekreterare: Ann-Mari Forsberg 
Ledamot: Margareta Peterson 
Ledamot: Agnetha Sylwan Nelander 

Styrelsen antog den 23 mars en ny verksamhetsplan. 

Referensgruppen har haft följande sammansättning: 
Representanter för Nämnden för Helene Sellgren-Wiman 
sociala och mångkulturella frågor Fred Hedberg 
Representant för skolhälsovården Göran Kjellberg 
Representant för individ och 
familjeomsorgen 
Representant för förskolorna 
Föreningens representanter 

Eva Egnell 
Monika Karlsson 
Erik Melinder 
Margareta Peterson 

Revisorer har Lars-Ivar Olsson och Olof Petrusson varit. 
Valberedningen har bestått av Birgitta Almlöf, Olof Petrusson och Susanne 
Enholm. 

Styrelsen har sammanträtt 8 gånger och referensgruppen 5. 

J ourverksamheten 

Under året har jourtelefonen varit bemannad vid 50 tillfällen. Minst ett seriöst 
samtal har i genomsnitt ringts till jourhavande. Hälften av samtalen har kommit 
från barn. Samtalen har i ungefär lika stor utsträckning handlat om konflikt med 
eller mellan föräldrar eller andra vuxna, konflikter med kamrater eller 
mobbning. 15% av samtalen har handlat om sexuella övergrepp. De flesta vuxna 
har vid sina påringningar önskat information om jourtelefonen. 



Föreningsmöten 

Föreningen hade vid årets slut 24 medlemmar och har under 1992 hållit 8 
föreningsmöten med växlande innehåll. 
Vid föreningsmötet den 12 februari föreläste Göran Kjellberg om totalitära 
sekters uppbyggnad, den 9 april föreläste Gunilla Oltner om sexuella övergrepp 
mot barn, den 7 maj föreläste Gudrun Swartling om sekter och sektsjuka, den 15 
september berättade Gunilla Oltner om barntelefoner i Norge och Danmark. 
Vid föreningsmötet den 21 oktober anordnades gruppdiskussioner över temat 
Vad kan föreningen kräva av sina medlemmar och medlemmarna av föreningen? 
Den 26 november invigdes de nya lokalerna vid Fyristorg. Barnombuds
männen informerade om sin verksamhet och Clas Sundelin berättade om barns 
olika förutsättningar och villkor. Ett 25-tal inbjudna hade hörsammat kallelsen. 
Föreningsmötet den 11 juni ägde rum i form av trevlig fest hemma hos Agneta 
Simonsson. 

Övrig verksamhet 

Den 28 mars deltog föreningen genom sina barnombudsmän i en kulturaktivitet 
på Celsiuspromenaden kallad Barnkulturgatan med Barnkulturgruppen i Uppsala 
som arrangör. Mottot var Barn har rätt till kultur. 
Den 19 november gjorde föreningsmedlemmarna ett gemensamt teaterbesök och 
såg pjäsen Kanelbiten. 
Medlemmar i föreningen har vid några tillfällen vikarierat för 
barnombudsmännen, bl a då dessa var på internationell konferens på Island under 
V 32. 

ldeer och initiativ 

Föreningen ansökte under året hos Socialstyrelsen om finansiering av en 
utvärdering av Barnombudsmannaverksamheten för tiden 19880401 - 19930331. 
Ett anslag på 60000 kronor beviljades. Kjellberg praktik och konsult anlitades 
som utförare av utvärderingen som skall vara Socialstyrelsen tillhanda 19930701. 
En värvningskampanj via annonser i UNT och UD bedrevs under några 
höstveckor i syfte att tillföra föreningen nya medlemmar. Kampanjen väckte stort 
intresse och efter ett noggrant intervjuförfarande som barnombudsmännen stod 
för, kunde 8 nya medlemmar registreras. 
De nya medlemmarna genomgick en introduktionsutbildning i samtalsteknik ledd 
vid det ena tillfället av Birgitta Almlöf och Ann-Margret Grzechnik och vid de 
tre andra av barnombudsmännen Gunilla Oltner och Gunnar Höistad. 
Göran kjellberg har skrivit till civilminister Inger Davidsohn och beskrivit en 
tänkbar svensk variant av Ungdomsdomstol efter en ursprungside från Texas, 
USA. Civilministern tillfrågades om det fanns intresse från civildepartementet att 
stödja ett sådant projekt. Svar avvaktas. 



Slutord 

Föreningen Jourtelefonen för Barn och Ungdom gör genom sina medlemmar en 
välbehövlig social insats för barn och ungdomar i trångmål. 
De tre barnombudsmännen har blivit etablerade och starkt efterfrågade experter 
på allehanda problem som rör barn i alla åldrar. Såväl myndigheter som andra 
ideella föreningar har anlitat barnombudsmännen både som sakkunniga och som 
samarbets partner. 
Föreningens målsättning är att upprätthålla sitt goda rykte som en seriöst 
arbetande ideell organisation med hög kompetens att vara behjälplig i de allra 
flesta frågor som berör relationer mellan barn och ungdomar och deras 
närstående vuxna, syskon och kamrater. 
Föreningen tackar varmt dels Nämnden för sociala och mångkulturella frågor för 
ekonomiskt stöd och intresserat deltagande, dels alla de myndigheter och andra 
ideella sammanslutningar som så engagerat uppmuntrat och deltagit i vårt arbete. 

Uppsala i februari 1993 

I 

Erik Melinder Elisabeth Cedering 

Margareta Peterson 



JOURTELEFONEN FBU 
UPPSALA 

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E 

BALANSRÄKNING 1992 
T i 1 1 g an g ar: 
Kassa 
Postgiro~ 
PK/spar ~ 
Inventarier 
Förutbetald hyra 

Sk u 1 de r: 
Projektmedel för utvärdering 
Arbetsgivaravgi f t 
Prel. skatt 
Leverantörs skulder 
Eget kapital 

RESULTATRÄKNING 
Från Uppsala KLK 
Från Uppsala socialförv 
Räntor 
Telefon 
Reklam 
Resor 
Kontorsmaterial 
Porto 
Lokalkostnader 
Avskrivn inventarier 
Personalkostnader 
Utbildning 
Jourtelefonen 
övrigt 
Bidrag 
Arets underskott 

Eget kapital: 
Jourtelefonen 
BO-verksamheten 

Uppsala den 2 februari 1993 

Elisabeth Cedering 
kassör 

1/1 

848:10 
- 1.205:78 
221.386:75 
32.000:-
12.724:-

265.753:07 

8.736:-
10.549:-
23.289:-

223.179:07 
265.753:07 

Kostnader 

16.462:-
41.933:-
36.758:29 
8.809:50 
2.418:70 

51.475:-
23.250:-

422.385:25 
24.983:10 
16.338:30 
15.063:50 
3.000:-

662.876:64 

1/1 
75.685:42 

147.493:65 
223.179:07 

31/12 

1. 000: -
51.481 :50 

191.601:10 
54.245:40 

298.328:-

60.000:-
8.446:-

10.697:-
11.505:-

207.680:-
298.328:-
- -----------------
Intäkter 
300.000: -
330.000:-
17.377:57 

15.499:07 
662.876:64 

31/12 
89.347:12 

118.332:88 
207.680:-

(!) inkl 60.000 kr som 
erhållits från Social
styrelsen f9r utvär
dering. 



R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E 

Undertecknad revisor, utsedd att revidera Föreningen för 
Jourtelefon för barn och ungdoms räkenskaper, för 
verksamhetsåret 1992, får efter fullgjort uppdrag lämna 
följande be rättelse. 

För fullgörandet av uppdraget har jag tagit del av 
föreningens rRkenskaper , protokoll och andra handlingar 
som lämnar erforderliga upplysningar om ekonomin och 
förvaltningen . 

Beträffande föreningens ekonomiska ställning och resultatet 
av verksamheten per 31 december 1992, hänvisar jag till 
styre lsens förvaltningsberättelse och resultat- och balans
räkningarna som omslutar 662.876:64 kronor resp 298.328: - kr 
och som överensstämmer med de förda räkenskaperna. 

Då revisionen inte givit anledning till anmärkning h e mställer 
jag till årsmötet 
att fastställa balansräkningen sådan den intagits i 

styrelsens berättelse; samt 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revionen 

omfattar. 

Uppsala den 4 februari 1993 

~~ 
Lars Ivar Olsson 


