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FMN FÖRÄLDRAFÖRENINGEN MOT NARKOTIKA
Org.nr. 802004-6044

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
FMN står för Föräldraföreningen mot narkotika, men sedan starten 1968 har vi vuxit till mer än att enbart stötta föräldrar till barn
som missbrukar narkotika. Vårt mål är att stötta alla anhöriga och närstående till personer med beroendeproblematik, oavsett
relation till denne.

Med kunskap och erfarenhet som verktyg hjälper vi idag så många människor vi bara kan. Vi arbetar konstant med att finslipa
vårt arbetssätt och hitta mer effektiva och långsiktiga metoder.
FMN bildades 1968 och har, förutom FMN Storstockholm, ett flertal lokala föreningar och kontaktgrupper spridda över landet
samt en samordnande riksorganisation (FMN Riks). FMN Storstockholm är, såsom resten av organisationen, en ideell, religiös
och partipolitisk obunden förening.
Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Ledamot:
Suppleant:
Deltar på styrelsemötena:

Maja Hultberg (firmatecknare)
Maria Nilsson (firmatecknare)
Charlotte Malik Strååt (firmatecknare) avgick augusti 2020.
Annica Bergström
Mai Terras
Ewa Ghobe (kanslichef) eller Carolina Lagersten (administratör och ekonom)

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda sammanträden och ett konstituerande.
Revisorer, bokföring och budget

Stefan Persson, Convensia revision, är auktoriserad revisor och har granskat föreningens bokföring som förts av kanslichef Ewa
Ghobe och Carolina Lagersten
Medarbetare

Kanslichef: Ewa Ghobe
Administratör/ekonom: Carolina Lagersten
Rådgivare/coach: Anette Stener
Rådgivare/coach: Vanja Holmgren
Rådgivare/coach: Therese Skrinjar
Rådgivare/coach: Ylva Rugfeldt
Kursledare Anhörigkurs: Gabriel Garcia, Therese Skrinjar
Valberedning

Helena Strömer och Urban Ottosson
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Kommunikation
Hemsida: <https://finnsthlm.com/>
Facebook: www.facebook.com/pages/FMN-Storstockholm/244663955683866
<http://www.facebook.com/pages/FMN-Storstockholm/244663955683866>, uppdateras löpande. lnstagram: finn_storsthlm
Broschyrer och visitkort finns att dela ut vid möten, besök etc.
Övriga händelser under 2020:
•
Två "öppna träffar med teman" för tidigare kursdeltagare.
Föreläsning för medlemmar: I kommunikation hållen av Vanja Holmgren. 26 medlemmar deltog.
En självhjälpsgrupp hade träffar vid 5 tillfällen
Externa samverkans- och informationsmöten:

•

Intervju med Vanja Holmgren i tidningen Avtryck angående verksamheten.
lnformationsträffmed Vanja Holmgren på Maria Ungdom, material lämnades.
Träff med Anhörigkonsulent i Nacka kommun där information om vår verksamhet lämnades.
Träffmed Brukarreferensgrupp i ledning av Socialförvaltningen för stadsövergripande sociala frågor med
representanter från socialförvaltningen och stadsdelsförvaltningama i Stockholm stad samt representanter för
brukarorganisationer och föreningar verksamma i Stockholm.
Deltagande i NSPHs samtalskvällar med inbjudna föreläsare där kvällens tema var Anhörig- vad gör man när det
värsta händer i samband med missbruk. FMN Storstockholm var inbjudna för att vara behjälpliga och svara på frågor
samt kunna hänvisa till vårt anhörigprogram. FMN Storstockholm nämndes flertalet gånger under föreläsningen i
mycket positiva ordalag.
Deltog i livestreamat webinarium anordnat av CAN och Nationella stödlinjerna gällande anhöriga och coronatider.
Deltagande i NSPHs styrelsemöten.
Nätverksträffmed SNAPH- (Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa). Tema utveckling av samverkan framöver.
Blev intervjuade av Narkotikapolitiskt center i samband med den pågående utredningen i barnkonventionen.
Deltog i Brukarreferensmöte digitalt med Socialförvaltningen och ideella organisationer angående missbruk.
Blev intervjuade av socionomstudenter från Ersta diakoni.
Digital infoträffmed överläkare och sjuksköterskor på Maria Ungdoms specialistenhet då de var nyfikna på vår
verksamhet. Ett mycket bra möte som gav dem en positiv bild av vår verksamhet.

Kansliet

Kanslimöten hålls regelbundet, minst två ggr/månad, detsamma gäller för rådgivarmöten. Handledning för våra rådgivare ca 1
gång per månad. Vi hade digitalt julmys och julklappsutdelning med kansliet och styrelsen.
Utbildning

Annica Bergström (styrelsen) påbörjade en Ml CRAFT utbildning som fortsätter 2021.
Vanja Holmgren på började en I-årig utbildning i compassionfokuserad terapi under hösten 2020.
Föreningens säte är Stockholm

Flerårsöversikt

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat

2020
2 150 774
- 2 074 420
76 274

2019
2 479 385
-2 542 312
-62 927

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

2018
2 705 146
-2 487 806
217 340

2017
2 715 310
-2 362 485
352 825

