BRIS
Hylte kommun
Barn- och ungdomsn
314 80 Hyltebruk

ars 2015

Ansökan om bidrag till Bris region Syd
Vi ansöker härmed om 10 kronor per barn från Hylte kommun för år 2015.
Totalt 21 870 kr för kommunens 2 187 antal barn.
När vuxenvärlden sviker och när ingen ser eller lyssnar så Enns Bris. Barnen berättar om allt
från mobbning, självskadebeteenden till oro över missbrukande föräldrar och brist på
framtidstro. För många barn som kontaktar oss är det första gången de vänder sig till en
vuxen. Så ser verkligheten ut för många bam.
Bamkonventionen säger att alla barn har rätt till en närvarande vuxen som stöttar och hjälper
när livet är svårt —oavsett var bamet bor eller vilken tid det är på dygnet, men verkligheten
visar något annat.
Bris är ett skyddsnät för utsatta barn eftersom barn och unga höra av sig anonymt och
kostnadsfritt. Det finns många barn som berättat för oss hur deras kontakt med Bris blev
vändningen under en svår period.
Bris stödverksamhet bemannas av 17 heltidsanställda kuratorer. Stödverksamheten erbjuder
alla barn i Sverige kvalificerat och utökat stöd. Bris regioner utför ett viktiga arbete för att
förbättra barns livsvillkor samt att, med hjälp av volontärer, informera barn i hela landet om
deras rättigheter.
Under de senaste åren har Bris i genomsnitt haft 23 000-26-000 kontakter per år, via telefon,
mejl eller chatt.
Bris erbjuder även utbildningar och föreläsningar till personer som på olika sätt jobbar med
barn, baserade på mångåriga erfarenhet av samtal med barn och unga.
Bidragen från kommunema är en absolut förutsättning för vår verksamhet så att vi även
fortsättningsvis kan stötta alla barn som kontaktar oss.

Med vänlig hälsning
LL
Nina Palm
regionehef Bris region Syd
ninapalmrdbris.se

BRIS region Syd
c/o Öresundeity, ö Rönneholmsvägen 7, 211 47 Malmö
Tel 040-690 80 70
Org.nr: 80 20 13-3420
PG: 90 15 04-1 ( BG: 901-5041
www.bris.se

BRIS
Om Bris
Bris är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. Vår verksamhet kretsar kring
stöd och hjälp till utsatta barn och unga. Vår möjlighet att hjälpa står i direkt relation till det
ekonomiska stöd vi far av företag, privatpersoner och fonder. Bris får även medel från
kommuner och landsting, vilket är mycket viktigt för vårt arbete.
Målet för Bris verksamhet är att stärka barn och ungas rättigheter i enlighet med FNs
barnkonvention och förbättra deras levnadsvillkor. Bris skall särskilt bistå utsatta barn och
unga samt upprätta möjligheter för barn och unga att föra en dialog med vuxna. Verksamheten
utår alltid från barnets behov.
Barn och unga kan ringa till Bris telefon 116 111, skriva till Brismejlen eller i Bris-chatten
på vår hemsida bris.se. Vi håller öppet varje dag, året om. Alla barn som hör av sig till Bris
får prata med en utbildad och erfaren kurator. Man får vara anonym och kuratorn har
tystnadsplikt. Den som vill far prata med samma kurator flera gånger. Ibland behövs mer eller
snabbare hjälp än vad Bris kan erbjuda och då lotsar vi vidare till den hjälp som behövs här
och nu. Att ringa är gratis och syns inte på telefonräkningen.
Även vuxna kan få hjälp av Bris i frågor som rör barn på bris.se och genom Bris
vuxentelefon —om barn, 077-150 50 50. Hit kan vuxna ringa med frågor om egna eller
andras barn. Samtalen besvaras av en kurator och det går att vara anonym
Ni som kommun är varmt välkommen att kontakta Bris om utbildning och föreläsning inom
olika områden.
OBS! Om Bris faller utanför ramen för er kommuns verksamhetsbidrag, kontakta oss gärna
för avtal eller överenskommelse om samarbete i denna form.
Läs mer om Bris på www.bris.se.
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i.

från Bris region Syd

BrisVerksamhetsinriktning och prel. budget 2014-2015
Verksamhetsberättelse Region Syd 2013,år 2014är klar i april. Skickas ut så snart
den är klar.
Årsredovisning 2013
Årsredovisning för år 2014blir klar i maj 2015,fmns då på www.bris.se . Önskarni
redovisningen i pappersform, vänligen maila till bris.syd@bris.se. Bris är en juridisk
person och har en och samma årsredovisning
Utanförskapets kostnad per årskull i er kommun, framtaget av Skandia. Se
förklaring nedan.

Utanförskapets

pris - så mycket kostar barns utanförskap

Vad är Utanförskapets

din kommun

pris?

År 1987bildade Skandia stiftelsen Ideer för livet som en motreaktion mot gatuvåldet.
Stiftelsen har sedan dess stöttat fler än 3000projekt som på olika sätt kan förebygga
utanförskap. År 2007började arbetet med Utanförskapetspris, ett socioekonomiskt initiativ
där man ställde frågan: vad kostar det samhället när barn och unga hamnar i utanförskap?
En kostnadsmodell togs fram baserad på beräkningar och forskning av ekonomerna Ingvar
Nilsson och Anders Wadeskog.
Hur har beräkningarna

gjorts?

Man har tittat på kostnaderna för drygt 300vanligt förekommande insatser som samhället
aktiverar vid olika former av utanförskap såsom psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet,
långtidssjukskrivning eller långtidsarbetslöshet.
Modellen och dess underliggande parametrar är utarbetad under de senaste tio åren och
kontinuerligt uppdaterad efter avstämning med olika offentliga aktörer såsom kommuner,
rättsväsende, sjukvård och landsting. För enkelhetens skull har man utgått från en
schablonmodell.
Enligt modellen beräknas 12,8 % barn i varje årskull hamna i utanförskap. Ett livslångt
utanförskap kostar samhället io - i miljoner kronor. Det är summan av alla
välfärdskostnader (sjukvård, rehabilitering, omvårdnad, insatser från rättsväsendet,
vårdinsatser etc.) plus produktionsförluster för dessa barn under deras vuxna liv. Per årskull
blir det en kostnad på aro miljarder för svenska samhället, Det går att motverka genom
tidiga förebyggande insatser - och kostnaden för sådana insatser är väsentligt lägre än
utanförskapets slutgiltiga pris.
För mer information, se Skandias rapporter på www.utanforskapetspris.se

Verksamhetsplan, aktiviteter
och Budget 2015 samt pre1.2016
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1.

BRISVISION

Bris vision är ett samhälle där barnets rättigheter respekteras i samhällets alla delar och där vade barn känner
till sina rättigheter.
g.

BRIS MISSION

Bris verkar för ett samhälle där varje barn har en vuxen som ser, förstår och agerar för det barnets bästa i
enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.

3.

MÅLGRUPPER

Bris målgrupper enligt strategin är:
Barn & Unga under 18 år
Professionella vuxna
Andra vuxna
Beslutsfattare inom näringsliv
Beslutsfattare och politiker

BRIS STRATEGISKA MÅL 2013-2016
Bris är barnrättsorganisation nummer ett i Sverige bland barn & unga, bland allmänheten, bland media,
journalister och beslutsfattare.
Bris har en väl utarbetad strategi för barns delaktighet i organisationen.
Bris har säkerställt att ekonomin är i balans vilket innebär att det egna kapitalet minst skall motsvara 6
månaders fasta kostnader.

BRISVÄRDEORD
Bris värdeord är Värme, Professionalism och Hopp och skall genomsyra alla delar i Bris verksamhet.
Värdeorden är framtagna av organisationen under 2014.

6.

BRISVERKSAMHET OCH VERKSAMHETSSIDE

Bris är en barnrättsorganisation som lyssnar på, stödjer och stärker barn och ungas rättigheter i samhället.
Bris arbetar på uppdrag av barn och unga. Ett sätt att illustrera Bris är att beskriva verksamheten i fyra uppdrag
för barn och unga. Varje uppdrag är kopplat till en enhet inom organisationen. Alla delar är lika viktiga och
förutsätter varandra. Det är samverkan som gör Bris unikt och konkurrenskraftigt.
Ett ställningstagande i strategin är att Bris vill vara en modern barnrättsorganisation som kombinerar ideellt
engagemang med ett professionellt arbetssatt & barnperspektiv.
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Kärnan i Bris
"Stärka":

barnets rättigheter är det övergripande målet för Bris.

"Stödja": barn som behöver stöd och hjälp.
"Berätta":
påverka.

om barns livssituation och upplevelser till beslutsfattare och andra som har möjlighet att

"Samla in": pengar från privatpersoner och företag som vill bidra till arbetet med att stärka barnets
rättigheter.
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BRIS FOKUS 2015
7.1

Våld mot barn

Jag är oslagbar!
Barnet har rätt att skyddas mot frsiskt eller psykiskt väld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller
andra vårdnadshavare. (Art 19 i FN:s konvention om barnets rättigheter)
Trots att all misshandel av barn har varit förbjudet sedan 1979 så har de anmälda misshandelsbrotten mot små
barn (0-6 år) ökat konstant de senaste 20 åren. En del kan förklaras med att vuxna blivit bättre på att anmäla
vilket är positivt. Men vi vet också att mörkertalen kan vara enorma. Sedan 2006 har antalet barn som hör av
sig till Bris om fysiskt och psykiskt våld också ökat markant.
Bris lyfter temat "Våld mot barn" under 2015 i syfte att skapa opinion och medvetenhet kring lagen och utsatta
barns situation. Vi kommer att prata om yngre barn men också om äldre barn i åldern 13 —18 år då det är denna
grupp som återfinns i vår stödverksamhet. Vi vill skapa engagemang för frågan både i vuxengruppen och i
ungagruppen (13-18 år).
Bris krav/opinionsbildande
Säkerställ kunskap om anmälningsplikt. Alla som in sitt yrke kommer i kontakt med barn måste vara utbildade
om sitt anmälningsansvar. Arbetsplatserna måste ha välkända och tydliga rutiner kring hur anmälningar ska
utföras.
Bemanna socialjourerna med socionomer dygnet runt. Varje barn som far illa har rätt till omedelbart skydd —
oavsett bostadsort. Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelse (2014) har endast 68 procent av landets kommuner
socialjour som är öppen dygnet runt. Kommunerna måste ta sitt ansvar.
Bris insamling
1insamlingsarbetet kommuniceras temat samt Bris målsättningar till företag och allmänhet i syfte att informera,
skapa engagemang och driva intäkter. Befintliga och nya företag erbjuds att inom ramen för den egna
verksamheten synliggöra temat och driva intäkter kopplat till detta. Att ta tillvara på samhällsengagemanget hos
allmänheten som kommunikation och opinionsarbetet skapar.

7.2

Nya målgrupper

1Bris strategi kan man läsa att utgångspunkten för Bris arbete är efterlevnaden av varje barns mänskliga
rättigheter, med särskilt fokus på barn som riskerar att få sina rättigheter kränkta, barn som får sina rättigheter
lsränkta och barn som upplever att deras rättigheter blir kränkta. Bris ska enligt stadgarna bland annat verka
som en "länk" mellan barn och samhälle.
För Bris är det viktigt att finnas till för alla barn och vi bör därför se till att vara kända i hela målgruppen. Dock
vet vi att vissa grupper är mer utsatta och löper större risk att hamna i utanförskap, dessa grupper bör därför
prioriteras under 2015.
Att bam och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda förutsätter att vuxna kring barnet känner tillbarnets
rärtigheter. För att barn och unga i utsatta situationer ska få tillgång till samhällets skydd och stöd krävs också
att icke-professionella vuxna runt barnet vet hur de ska agera när de ser att ett barn far illa. Vuxna utanför
familjen är viktiga för barn och därför en viktig målgrupp för Bris.
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7.3

Synlighet /Varumärke

Under 2015 satsar vi på att öka vår synlighet ute i samhället. För att nå vårt mål, att uppfattas som Sveriges
ledande barnrättsorganisation med hög kännedom både bland barn och vuxna. Under 2015 kommer vi utföra ett
strategiskt arbete kring synlighet där vi har ett tonläge som passar vårt varumärke. Bris är en
barnrättsorganisation som sticker ut eftersom vi erbjuder ett professionellt stöd till barn och unga, och
utbildning till både professionella och andra vuxna. Vi är också en proaktiv organisation som genom
information och kommunikation driver på för barnets rättigheter. Detta kommer att synliggöras starkare under
2015.

8.

PRIORITERADE MÅLGRUPPER 2015

För 2015 kommer särskilt fokus ligga på följande målgrupper:
Bam & unga 13-18 år med särskilt fokus mot pojkar
Barn & unga med utländsk bakgrund
Andra vuxna

8.1

Barn & unga 13-18 år med särskilt fokus mot pojkar

Att vara pojke har visat sig vara en riskfaktor för en prosocial utveckling. Pojkar har i högre utsträckning
svårigheter i skolan - både socialt tillsammans med vuxna och jämnåriga samt i sina skolprestationer. Pojkar
har till följd av ett större eget risktagande en ökad risk att dö till följd av olycksfall men även till följd av suicid,
pojkar är också överrepresenterade vad gäller känt kriminellt beteende. Ett utagerande och antisociah beteende
är en riskfaktor för psykisk ohälsa över tid och här är pojkar överrepresenterade.
I dagsläget är 8 av 10 stödjande kontakter med Bris samtal med flickor, Bris behöver därför arbeta aktivt för att
nå fler pojkar. För att erbjuda ett attraktivt stöd även för pojkarna bör vi öka kännedomen om målgruppen och
dess behov.

8.2

Barn & unga med utländsk bakgrund

(Eller barn som lever i en socio-ekonomisk msatthet.)
Bam som lever i en socioekonomisk utsatthet är ofta barn som har låg eller ingen tilltro till vuxenvärlden eller
sin egen framtid. Forskning har visat att barn som lever i familjer med en låg social status genomgående löper
större risker än andra barn. Barn med utländsk bakgrund bor också ofta i bostadsområden med en social
utsatthet vilket innebär en ökad sårbarhet för barnen och familjerna. Att känna sig utanför samhället och inte se
på vilket sätt jag som individ kan bidra kan leda till fortsatt utanförskap.
För att nå dessa barn och unga behöver vi göra oss synliga i områden med socio-ekonomisk utsatthet. Bris ska
även för denna grupp uppfattas som en självklar samtalspartner dit de kan vända sig för att få information om
sina rättigheter och samhällets stöd.

8.3

Andra vuxna

För barn som lever i utsatthet kan en god relation till en vuxen utanför familjen vara en så stark skyddande
faktor att den avgör hur barnet klarar sig genom sin bamdom.
Många vuxna utanför barns närmaste familjer vill kunna vara ett stöd och agera skyddande för barn, men vet
inte alltid på vilket sätt de kan hjälpa. Det är viktigt att vi på Bris kan möta denna målgrupps frågor och ge dem
kunskap om vilka rättigheter barnet har och hur de själva kan agera för att verka en skyddsfaktor för barnet.
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BR1SKOMPASSEN

VISION:
Bris vision är ett
samhäne där barnets
rättigheterrespekteras
samhällets alla delaroch
där varje barn kännertill
sina rettigheter

MISSION:
Brisverkar för ett
samhälle därvarje barn
har envuxen som ser,
förstår och agerarter det
barnets bästa i enligt
mecIFN.s konvention
ombarnets rättigheter

FOKUS 2015:
Våld mot barn
Nya målgrupper
Synlighet 1Varumarke

STRATEGISKAMÅL
2013-2016:

VERKSAMIIETSIDÉ:

1 arisör
barnrättsorganisation
nummer ett i Sverige

Ens är en
barnrattsorganisation
som lyssnar, stödjer och
stärker barn och ungas
rättigheteri sarnhället.
VARDEORD:

2 Bris her en vel utarbetad
strategi för barns
delaktighet i organisationen
3. Brishar säkerstalå att
ekonorninär i balans

Varme
Professionalisrn
Hopp

10.

VERKSAMHETSPLAN OCH AKTIVITETER 2015
KOMMUNIKATION, OPINION OCH PÅVERKAN

10.1

Beskrivning av enheten

Enheten ansvarar för webben, reklam- och kommunikationskampanjer, pressarbete, politisk påverkan, Bris
digitala nyhetsbrev, framtagning av trycksaker, formgivning, digital kommunikation med mera.
Kommunikationsarbetet
syftar till att synliggöra Bris arbete med barn och unga på olika sätt. Enheten ska
genom ett strategiskt kommunikationsarbete positionera organisationen som en av de viktigast
barnrättsorganisationer i landet. En viktig uppgift är att synliggöra det arbete som är unikt för Bris - våra samtal
med barn. Under 2015 kommer kommunikationsenheten fokusera på två huvudmålgrupper: Barn/unga och
givare/sponsorer. Vi satsar mer resurser på att köpa synlighet och hitta nya kanaler för att nå nya mälgrupper,
bland annat pojkar 14 år och uppåt.
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Utgångspunkteni opinionsarbetet är i första hand vårt fokusområde Våld mot barn under 2015. En viktig
förutsättning är ett aktivt och proaktivt pressarbete som paras med kunskapsproduktion på olika nivåer,
rapporter, analys av Bris egna data etc. Ett pressarbete som tar avstamp i fokusområdet Bris driver skapar goda
förutsättningar att nå ut både kvalitativt och kvantitativt.
Fokusför påverkansarbetet 2015 är att kartlägga den nya riksdagen och regeringen. Denna del av enheten
arbetar med att påverka beslutsfattare och politiker att åstadkomma varaktiga samhällsförändringar för barn och
unga på de områden där vi har sett att det brister. Syftet är att skapa en långsiktig hållbar positiv förändring för i
synnerhet utsatta barn och unga i enlighet med barnkonventionens artiklar 2, 3, 6 och 12. Arbetet sker både
nationellt och regionalt.

10.2

Mål, aktiviteter

och förväntade

resultat

ÖVERGRIPANDEMÅL KOP
Mål 2015 som relaterar till Bris 3 övergripancle strategiska mål
1. Barnrättsorganisationnummer ett:
KOP har ökat kännedomen om Bris hela verksamhet och om bamets rättigheter och i erupperna barn/unga,
allmänheten och beslutsfattare. (kännedomsundersökning slutet av 2014, ny undersökning jan 2016).

2. Former för barns inflytande:
Vi har former for barns inflytande skräddarsydda for alla enheter och i minst ett kommunikationsprojekt är
barn delaktiga.

3. Ekonomii balans:
KOP arbetar systematiskt med givarkommunikation och kommunikation gentemot sponsorer samt arbetar
kostnadseffektivt, d.v.s. vi arbetar i största möjliga mån med underleverantörer som ger oss rabart.

Aktivitet
Kännedomsundersökning

Almedalen
Kampanj för barn och unga töratt öka
kännedomen om Bris stöderbjudanden

Beskrivning
MaIgruppf allmänheten och barn (?)
Bris deltar med seminarier, PR-arbete och
patisk påverkan,
Kampanj för att öka kännedomen om bris
stöderbjudanden.

Årsrapport Bris-siffror

Rapport som beskriver Bris statistik för
stödverksamheten

Våld mot barn— feh

I februari lansera vi vart fokusområde Våld mot
barn

Kommuntkation for/av barn och unga om
rättigheter och om Bris stöderbjudande. T ex
Yourube-kanal
PoddradM

Produktion Nyhetsbrevet

Verksamhetsberattelse
L
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Förväntat resultat

2015 är barn/unga en prioriterad mälgrupp för
Bris att nä. Detta ska avspeglas i vilken
produktion vi gör på enheten.
För art nå ut bredare med våra frägor, till
allmänheten, gör vi tio poddradioprogram.
För att nå medlernmar, givare, sponsorer,
beslutsfattare och politiker ger vi ut ett digitalt
nyhetsbrev.
En verksamhetsberattelse med en redaktionell
karaktär ska produceras under Ql.

Fördjupade kontakter med politiker.
uppmärksamhet kring Bris frågor etc.
Fler unga (killar) ska a kännedom om
Bris stöderbjudanden
lournalister, bestutslattare och sponsorer
får okad kännedom om vad barn som
hör av sig till I3ris samtalar om
Okat genomslag för Bris som
organisation och for området Våld mot
barn
Fler barn har kånnedom om Bris samt
om sina rättigheter.
ökad kännedom om Bris stöderbjudande
till vuxna.
Ökad kännedom hos alla målgnmper om
Bris arbete.
En produkt som beskriver Bris
verksamhet att anvanda i politikersamtal
etc.
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Medlemskommunikation
Översyn av hur vi kommunieerar med
medlemmar under 18 år

En tydligare medlemskommunikation har tagits
fram

Löpande kommunikation med
medlemmar.

Givarkommunikation

Löpande kommunikation med privata givare
och sponsorer. Tydlig paketering av vad
pengarna går till.

Ökad kunskap hos målgrupperna om
vad Bris gör för nytta.

Påverkan —strategiskt och långsiktigt
påverkansarbete byggs upp.

Bra nätverk i riksdagen och på relevanta
departement.

Bris år en tydlig och självklar aktör i
politiska processer som rör barn och
unga.

11.

VERKSAMHETSPLAN OCH AKTIVITETER 2015 KUNSKAP

11.1

Beskrivning av enheten

Enheten arbetar med kunskapsproduktion, metodutveckling och utbildning internt och externt, på kort och på
lång sikt.
Bris kunskapserbjudande externt sker inom ramen för "Bris-akademin".
Bris kunskapsförmedling externt vänder sig till tre olika grupper "Barn och unga", "professionella vuxna och
andra vuxna" med delvis olika erbjudanden.
-

Enhetens arbete utgår från Bris mission att varje barn ska ha en vuxen i sin närhet som ser, förstår och agerar
för det barnets bästa.
Enheten består av sakkunniga och utbildare.

11.2

Mål, aktiviteter

och förväntade

resultat

ÖVERGRIPANDEMÅL KUNSKAP
Mål 2015 som relaterar
1. Barnrättsorganisation

till Bris 3 övergripande

strategiska

mål

nummer ett:

Kunskapsenheten är det självklara valet för kunskapsförmedling om barns situation, bemötande av barn,
bamkonventionen och barnrätt. Detta genom att under året öka antalet deltagare med 25%.
Kunskapsenheten arbetar för att stärka och utveckla Bris interna kompetens kring ovanstående genom att
under året genomföra 8 aktiviteter i detta syfte för Bris-personal.
Kunskapsenheten är en självklar samarbetspartner i sammanhane där barnets rättigheter och villkor är i
fokus. Detta genom att under året medverka i minst 5 externa tvärprolessionella samverkansgrupper.
Kunskapsenheten utvecklar nya former for stöd till barn. Detta genom att driva minst två
metodutvecklingsarbete under året.

2. Former för barns inflytande:
Kunskapsenheten har utvecklat former för barns inflytande. Detta genom att fortsätta utveckla minst 2
metoder för barns delaktighet i Bris verksamhet.

3. Ekonomi i balans:
Kunskapsenheten ska inom alla aktiviteter och samarbeten arbeta kostnadseffektivt och alltid vårdera
insatsen mot den potentiella intäkten, på lång sikt och på kort sikt.
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Aktivitet
Kunskapsproduktion
Metod utveckling

Kunskapsspridning

12.

Förväntat

Utveckla kunskap om barns situation, bemötande
av barn, bunkonventionen och bamrån
Utveckla nya metoder för barnets inflytande.
Utveckla nya metoder för stöd till barnet Internt
och externt.
forelåsning
uthildning
rapporteribocker
media

Kunskap framtaget och anvands internt
och extern.

Deltar i referensgrupper, externa råd, svarar på
remisser på forfragan och eget initiativ.

Samarbeten med externa aktörer

resultat

Beskrivning

Metoder framtagna. Anvånds internt och
externt. Barns intlytande har ökat,
Nå flet professionella och andra stxna
med Bris kunskap.
Vi finns med i för Bris viktiga
sammanhang. Bris positioneras som en
självklar samarbetspartner i frågor som
rör barns behov. rattigheter och villkor.

VERKSAMHETSPLAN OCH AKTIVITETER 2015 INSAMLING &
SPONSRING

12.1

Beskrivningav enheten

I huvudsak arbetar enheten med att driva intäkter från företag samt allmänheten. Enheten arbetar också med
försäljning av utbil.dningar och föreläsningar.
En av enhetens målgrupper är företag som stöttar Bris på alla nivåer, från den mindre gåva till längre
avtalsbundna sarnarbeten. Företagen bearbetas genom telefon, mejl och möten. Avtalsbundna samarbeten utgår
från en beloppsnivå på 150 000 kr. Genom dialog och regelbundna möten aktiveras våra samarbetspartners i
syfte att skapa lojalitet, engagemang, synlighet i deras kanaler i syfte att öka intakterna. Postkodlotteriet är den
enskilt största bidragsgivaren och står för ca 25 procen; av hela Bris intäktskarta.
Allmänheten stöttar med gåvor av olika slag; genom kampanjer, utskick, månadsvis, sms och medlemskap.
Dessa bearbetas övergripande genom synligheten skapad av kommunikation och opinionsarbetet. Därefter tar
det strategiska arbetet vid med att upprätthålla dialogen med givarna, skapa lojalitet samt regelbunden
bearbetning. De gåvor vi rar genom minne- och högtid sker spontant och ofta på uppmaning från tredje person,
dessa gåvor utgör en relativt stor andel av gåvor från allmänheten.

12.2

Mål, aktiviteter och förväntade resultat

ÖVERGRIPANDEMÅL INSAMLING
Mål 2015 som relaterar till Bris 3 övergripande strategiska mål
1. Barnrättsorganisation

nummer ett:

Insamling ska i alla möten och i kommunikation med foretag och givare berätta om målsättningen samt hur vi i
alla delar av organisationen jobbar mot målet samt vilken effekt arbete far i samhället

2. Former för barns inflytande:
Insamling ska sträva efter att inför varje nytt samarbete genomföra en barnkonsekvensanalys. Samt under
samarbetets gång utvärdera samarbetspartnernas aktiviteter och kommunikation mot barnrätten. Insamling ska
inför all kommunikation till givare i största möjliga mån ta hänsyn till barnrätten.
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3. Ekonomi i balans:
•Insamling
ska inom alla aktiviteter och samarbeten sträva efter att nå utsatta mål och alltid värdera insatsen
mot den potentiella intäkten. Insamling ska successivt sträva efter längre avtalsperioder och ökade gåvonivåer
från foretag. Insamling ska påbörja arbetet med att öka andelen intäkter från allmänheten, av de totala
intäkterna.

Indikator

Aktivitet

Beskrivning

Förväntat
resultat

Möten foretag

En huvudsponsor knuten till fokusområdet samt
andra kommunikations och verksamhetsdelar

Avtal på minimum 1,5
miljoner

Långt gående samtal och planer
första halvåret med avtal tidigt
andra halvan.

Aktivering befintliga
sponsorer

Aktivera genom inforsäljning av fokusområdet
samt andra verksamhetsdelar

Öka budgeterat
aktiveringsbelopp med 15
%

Tydliga planer med två Q1-2
och en Q3-4

Öka snittgavanpa
stöd foretag

Nytt arbetssätt, bearbeta Företageninom olika
beloppsintervall med olika metod.

6 200kr/order

Efter Q1 börja se effekt

2 utskick under året

Under Q1 bearbeta och fa
bekräftelse.
1 utskick Q1
Under Q2 bearbeta och få
bekräftelse.
I utskick Q3

Budget

Nå resp kampanjs budget

Insamlingsbilagor

Insarnlingsutskick

Skicka ut insamlingsbilagor med våra
samarbetspartners under de perioder vi har ökad
synlighet

3-4 gånger per år skicka insamlings-bilaga till
bef givare
Erbjuda olika sätt att ge: sms, swish, online
Driva ag-givandet i kampanjperioder

Möjliggöra gåva
Synligt i insamlings- kommunikation och på
bris.se vid ökad synliaheten i nationella
kampanjer.
2,5 -3 gånger insatsen

Tidigt i kampanjen se respons
och därefter jämn strom av
gavor

2.100 st nya ag givare

Titta strängt på varje kalkyl och
utvärdera hur realistiska
intaktsmålen är
En större andel avtal på
längre period

Skriva om befintliga avtal med kort period då vi
anser att avtalet inte ger det förvantade resultatet
Slussa mindre avtal resp. ingen potential till
innesäljarna

13.

I.Öka givarbasen med
1.000 st

1största möjliga mån ska aktiviteter och event
ska ge 2,5-3 gånger insaisen.
Bris ska inte ta risker och investeringar innan
intäkter ar säkrade.
Kortare avtalsperiod innebär högre investering
för företaget, ex vis licenskostnad för
varumärket i I år,250kr, 2-3 år 150'kr/år

Förändra
avtaIsstrukturen

Öka antalet aya givare

Flera befintliga sponsorer
på langre pedod

VERKSAMHETSPLAN OCH AKTIVITETER 2015
STÖDVERKSAMHETEN

13.1

Beskrivning av enheten

På Bris stödenhet arbetar totalt 18 personer varav 17 heltidsanställda kuratorer som bemannar alla delar av Bris
stödverksamhet riktad mot barn, ungdomar och vuxna. Enheten leds av en enhetschef.
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Bris har fem direkta stöderbjudanden till barn och unga och ett indirekt stöderbjudande där Bris erbjuder stöd
till barn genom samtal med vuxna. De olika erbjudandena karaktäriseras av en ökad grad av dialog med en
kurator och därmed ökad möjlighet till individuell hjälp, från det första där barnet själv tillgodogör sig
information på Bris hemsida till det femte och sjätte clår barn får "en-till-en" kontakt med en kurator på Bris.
Målsättningen är att alla Bris stöderbjudanden ska utgå från de fyra grundprinciperna i barnkonventionens
artiklar 2, 3, 6 och 12.
Bris håller sin stödverksamhet öppen alla dagar, året runt. Verksamheten vänder sig till barn under 18 år och
erbjuder anonymitet som en möjlighet för de barn som vill. Verksamheten är helt kostnadsfri för barnen och
bedrivs från en säker plattform på hemsidan bris.se. Barnen når Bris genom stödtelefonen 116 111, Brischatten, Bris-mejlen samt Bris Forum.

13.2

Mål, aktiviteter och förväntade resultat

ÖVERGRIPANDEMALSTÖD
Mål 2015 som relaterar till Bris 3 övergripande strategiska mål

1.Barnrättsorganisationnummer ett:
Fler barn i Sverige ska känna till att de kan vända sig till en kurator på Bris för att få stöd och hjälp. Bris ska
vara ett självklart alternativ för alla bam och särskilt för dem i de rnålgrupper som identifierats som särskilt
utsatta.

2. Former för barns inflytande:

1all verksamhetsutveckling

av Bris stöderbjudanden finns tydliga strukturer för barns delaktighet. Under
kommande år ska barn göras delaktiga i processen i minst ett projekt för verksarnhetsutveckling.

3. Ekonomii balans:
Stödenhetens resurser är väl anpassade till inflödet i verksamheten.

Aktivitet

Beskrivning

Effektutvärdering

1samarbete med universitet göra en grundlig utvärdering av
vilken effekt Bris stöd har för den enskilda individen

Barnkonsekvensanalys av
tillgängligheten i Bris
stödkanaler
Synlighet för målgruppen, tex
genom en youtube-kanal

Tillgängligheten ech dess mätbarhet går att angripa ur många
olika perspektiv. En stmkturerad barnkonsekvensanalys ar det
mest adekvata sättet att ta sig an frågan då det naturligt involverar
barn och unga i arbetet
Kannedomen om bris stöd-erbjudanden måste öka i mål-gruppen.
1samarbete med KOP ska därtbr nya former för synligheten
undersökas. 1dessa kanaler ska en kurator ha ett direkt tilltal
varför de digitala kanalerna år mest intressanta

Förväntat resultat
Båttre möjligheter att anpassa
verksambeten utifrån det vi vet
fungerar i det stöd Bris erbjuder barn
och unga
En tydligare bild av vad tillgänglighet
innebär på Bris och hur vi bäst kan
anpassa ekonomiska och personella
resurser utifrån detta.
Fler barn och unga ska se Bris som en
möjlig samtals-partner

Digitala stödgrupper

Undersöka möjligheten att erbjuda stöd i grupp även digitalt,
exempelvis genom Bris-chatten

En utökning av erbjudandet om stöd i
grupp som hittills enbart erbjudits vid
fysiska träffar

Fokus - våld mot barn

Arbeta aktivt för att ta emot ner samtal från barn och unga som
has blivit utsatta för fysiskt ochieller psykiskt våld av en
närstående

Konkret hjälp vidare bll samhällets
stöd för en väldigt utsatt grupp
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13.3

Nyckeltal för Stödverksamheten

2015

NYCKELTALFOR STOD2015
Budget 2015

Område
Genomsnittlig ärendetid for stödjande samtal i 116 111

Minst 10, max 50 minuter/samtal

Genomsnittlig ärendetid for stödjande samtal i Brischatten

Minst 10, max 50 minuter/samtal

Genomsnittlig ärendetid för stödjande samtal i Bris vuxentelefon

Minst 10, max 50 minuter/samtal

Genomsnittlig svarstid i Bris-rnejlen

48 h

Maximal svarstid i Bris-mejlen

72 h

Genomsnittlig kötid 116111 (besvarade samtal)

10 min

Maximal kötid 116111

20 min

Genomsnittlig kötid Bris-chatten (besvarade chattar)

20 min

Maximal kötid Brischatten

30 min

Genomsnittlig kötid Bris vuxentelefon (besvarade samtal)

15 min

Maximal kötid Bris Vuxen telefon

30 min

1-1.

BRIS REGIONALA VERKSAMHET

Bris nationella närvaro syftar till att stärka barnrätten utifrån Bris mission att varje barn ska ha en vuten som
ser,Arstår,

och agerar för varje barns Kista.

Bris är utsatt för konkurrens inom alla verksamhetsområden, framförallt vad gäller insamling och
sponsorrelationer. Bris har behov av ökad överblick av verksamheten för att bättre se effekten av varje
insamlad krona. I organisationen finns ett behov av att ta ett "samlat grepp" för att kunna mäta resultat av
verksamheten, ta fram enhetliga metoder för utvärdering, kunskapsspridning och sponsorsamarbeten. Bris
behöver komma ut bredare geografiskt inom alla verksamhetsområden. För att nå framgång och effektivitet i
organisationen krävs en högre grad samordning och förtydligande av ansvar inom respektive
verksamhetsområde. Utifrån ett barnrättsligt perspektiv går den tidigare förändringen med ett professionaliserat
stöd, samt den nya målsättningen att nå nya grupper av barn, i linje med principen om barns lika värde och
samma rätt Ull hjälp, oavsett var i landet barnet bor.
Verksamhetsinriktningen för Bris nationella närvaro 2015 syftar till att stärka de områden som är mest
angelägna för att nå nya målgrupper, åstadkomma ökad synlighet och stärkt varumärke samt att uppnå den
strategiska målsättningen om en ekonomi i balans. För Bris fem regioner innebär detta under 2015 i första
hand:
Ökade kontakter med kommuner, landsting, fonder, stiftelser och andra organisationer.
Att mobilisera den ideella kraften i Bris. Mobilisera volontärer i samband med aktiviteter, stödja ideella
insamlingsinitiativ och driva ett aktivt arbete gentemot Bris medlemmar.
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•

Riktade insatser mot delar av landet där Bris idag inte alls finns närvarande. Identifiera grupper av barn
som Bris idag inte möter.

Ett särskilt ansvar för alla Bris bidragsansökningar kommer innebära ett mera långsiktigt, anpassat och
strategiskt arbete, som ger större utdelning ekonomiskt i bidrag från kommuner, landsting, fonder, stiftelser och
andra organisationer.

En särskilt ansvarig på region för detta utses.

Bris medlemsarbete kommer åligga regionerna att utveckla och genomföra. En särskild ansvar g på region för
detta utses.
Under 2015 kommer Bris även att utveckla en ny verksamhet under arbetsnamnet "Bris-in-a-box",

som blir en

helt mobil verksamhet för att kunna finnas fysiskt på plats var som helst i Sverige där det finns behov, med alla
delar av Bris. Det kommer öka Bris synlighet, möjlighet att driva opinion genom att lyfta viktiga frågor på plats
och nå nya grupper av barn. Syftet är även att nå ut i de delar av landet där Bris inte finns närvarande samt att
stärka Bris närvaro kopplat till bidrag från kommuner och landsting. Här finns också möjlighet för
privatpersoner som vill engagera sig på plats som volontärer, eller stödja Bris som medlemmar. Verksamheten
drivs som projekt och utvärderas efter två år. Lansering av Bris-in-a-box kommer ske i augusti 2015.
Under våren kommer regionenheten att arbeta med att färdigställa aktivitetsplaner för 2015 utifrån ovan
huvudsakliga verksamhetsornråden.
Bris hela utbildningsverksamhet

och strategiska insamlingsarbete kommer under 2015 att bedrivas från

förbundskansliet. Detta kommer möjliggöra metodutveckling kvalitetssäkring och att arbetet vässas. Att Bris
utbildare som arbetar tätt tillsammans, nåra stödenheten, kommer öka Bris möjligheter att nå ut till
professionella vuxna som möter barn, och andra viktiga vuxna runt barn. Bris regioner kommer avlastas från
administration och resurser kommer frigöras för att stärka det ideella engagemanget och Bris medlemsarbete.
Var och en for sig och gemensamt företräder regionerna hela Bris.

15.

EKONOMI OCH BUDGET 2015

15.1

Inledning

Vi har som utgångspunkt gjort budgeten per enhet och utifrån den bemanning som vi nu räknar med för 2015.
Till detta har vi kopplat aktiviteter som planeras att göras nästa år.

15.2

Målsättningar 2015

Ett av våra strategiska mål är:
"Bris har säkerställt att ekonomin är i balans vilket innebär att det egna kapitalet minst skall motsvara 6
månaders fasta kostnader".
Detta mål är i enlighet med vad styrelsen fastställde på styrelsemötet 140604 i ett särskilt styrdokument som
reglerar vårt nedre respektive vårt övre riktmärke kring vårt egna kapital.
Vi har haft detta med oss när vi resonerat kring budgeten för 2015. Vi vet nu att vi kommer att stänga 2014 med
ett positivt resultat och vi har därmed lyckats återställa stora delar av det egna kapitalet med undantag för några
miljoner vi behöver ytterligare för att nå vårt mål "6 månader på banken". Vi har haft en del intäkter av
engångskaraktär under 2014 vilket vi nu inte vill räkna med i budgeten och med nuvarande organisation och
kostnader kan det bli svårt att göra ett +-0 resultat på sista raden. Dock har vi nu under Q4 2014 fatt en bra fart
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på insamlingen och vi hoppas att detta håller i sig framåt vilket gör att vi ändå har stora möjligheter till ett
bättre resultat än vad budgeten visar.

15.3

Antal anställda

Bris organisation som ligger till grund för budgeten är totalt 65,7 årsanställda. Dessa fördelar sig enligt nedan:

Antal årsarbetskrafter

Budget2015

KOP

6,8

Insamling

8,8

Kunskap

5,5

Administration

2,0

1.0

NaNiallef

16,6

Regioner
exkl.adm

1,0

HR/kansli

3,0

IT

1,0

GS

3,0

SIdd 1SA

Adrick

tr.t"

65,7

Totalt

15.4

\

sorhaini
er1Lidni

65,7

40

18,0

Stöd

Ekonomi

Antal årsarbetskratter
HR/kansli 3,0

Intäkter

1budueten för 2015 har vi räknat med att våra intäkter sjunker med -2,9 Msek i jämförelse mot prognosen för
2014. Från totalt 72,1 Msek till 69,2 Msek.
Den främsta orsaken till det är att vi under 2014 erhållit 5,7 Msek
med i budgeten för 2015. Vi har också andra intäktsposter av mer
som vi har plockat bort, bl.a. återbetalningen från Föreningsstödet
tillsammans motsvarar ca 2,0 Msele.
Dock ser vi stora möjligheter till att kunna öka våra intäkter i och
att vi har en bra fart in i 2015.

för arv vilket vi inte kan eller vågar räkna
engångskaraktär som vi erhöll under 2014
samt nyttjandet av sydarvet som
med vårt nya sätt att finnas nationellt samt

Hela resultaträkningen finns längre ner i dokumentet. Nedan är korta kommentarer kring olika intäktsposter.

Medlemsintäkter
Vi räknar med ungefår samma medlemsintäkter som för 2014. 1det regionala uppdraget ligger bl.a att akt vt
hitta nya medlemmar men vi har inte budgeterat för några större ökningar under 2015.

Gåvor från allmänheten
Intäkterna från allmänheten beräknas sjunka med -4,3 Msek och hela förklaringen ligger i arv/testamenten.
Under 2014 erhöll vi 5,7 Msek och vi har budgeterat med
+0,4 Msek för 2015. (utfall 2012 —0,1 Msek, utfall 2013 —1,6 Msek)
Ett av våra fokus 2015 är att jobba med vår synlighet och vårt varumärke och vi räknar med att detta får effekt
på intäkterna. Gåvor från allmänheten bygger mycket på vår synlighet och vi räknar med att bl.a. intäktema
från våra kampanjer fortsätter med samma positiva trend som 2014. Vi har dock valt att inte räkna med för
stora intäktsökningar för 2015 för att säkerställa att vi inte bygger in för stora risker i budgeten.
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Gåvor från företag samt företagssamarbeten
Intäkterna beräknas öka med +2,6 Msek från 20,1 Msek för 2014 till 22,6 Msek. Vi avslutade 2014 väldigt
positivt och vi räknar med att trenden håller i sig in i 2015

Bidrag från stiftelser och organisationer
Vi har räknat ner intäkterna med -0,7 Msek från 2,9 Msek 2,2 Msek. Projektet tillsammans med SOS
Barnbyar är avslutat under 2014 och påverkar med -0,6 Msek. Vi kommer under 2015 tydligare organisera
ansvaret för att söka bidrag från bl.a. stiftelser mm och vår förhoppning är att detta kommer ge positiva
effekter framåt. Men även här har vi valt att inte lägga in stora några ökningar i budgeten utan att effekterna
kommer till 2016.

Utbildningar
Enligt beslut kommer utbildningar kommer att samlas i en enhet och arbetsledas från Kunskapsenheten Detta
för att verkligen säkerställa kvalitet och effektivitet.
I Kunskapsenheten ligger två verksamhetsben. Ett kunskapsben och ett utbildningsben. Till skillnad mot
tidigare så kommer våra utbildare nu att arbeta mer koncentrerat med utbildningar och föreläsningar mot
tidigare då man haft väldigt många olika arbetsuppgifter och det har inte fungerat bra. Nya målgrupper för
nästa år är "andra vuxna" och vi jobbar nu med att paketera utbildningar för den målgruppen.
Intäkterna i budgeten 2015 är beräknade till 3,0 Msek mot prognosen för 2014 som är 2,0 Msek.
Kunskapsbenet kommer att finansieras på samma sätt som vår övriga verksamhet.

Bidrag från myndigheter
De totala bidragen från myndigheter ligger på samma nivå som för 2014. Den stora delen ligger här i bidrag
från Kommun/Landsting. 1och med en tydligare satsning i vårt arbete med kommuner och landsting tror vi att
det finns stora möjligheter att öka kommunbidragen framåt.

Möjlig ny försäljning i och med tydligare paketering
Vi har under hösten jobbat med att hitta bättre och tydligare sätt att paketera våra erbjudanden och hitta
tydligare fokusområden för 2015 att jobba med i hela verksamheten. Som presenterades i höstas för styrelsen
kommer våra prioriterade fokusområden för 2015 att vara:
Våld mot barn
Nya målgrupper
Synlighet/varumärke
Vi tror verkligen att detta kommer att få effekt nästa år och detta kommer slå igenom på flera områden i
intäktsbudgeten. Både i företagsintäkterna men även från allmänheten.
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Kostnader

De totala kostnaderna för 2015 är beräknade till 71,6 Msek att jämföra mot prognosen för 2014 72,2 Msek,
d.v.s. en minskning av kostnaderna med 0,6 Msek.
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Kostnader

per verksamhetsområde

Kostnaderna per verksamhetsområde fördelar sig enligt nedan tabell.
rdrändring

Kottneder efterfördelifing:

2014

Andel

2015

Andel

Stöd

18 157

16%

18 295

16%

139

KOP

12 045

17%

13 896

19%

1 852

Kunskap

8 310

12%

6 286

9%

-2 024

Regioner

18 067

25%

16 769

23%

1 319

Insamling

10 825

15%

12 295

17%

1 471

Adm

3 471

5%

061

6%

590

Omställning

1 335

2%

0

0%

-1 335

70 874
72 209

100%

71 582
71 5132

100%

Totelt exkl. omrtillnIng
Totelt Inld. cenreillnIng

Prognos 2014

4

427

Budget 2015
Adm
3 471
591

Kortnader

2014

efter I ördelnIngar

Oidni
061
6316

Orrnianivg
0

Kortnader

036

2015

efter fördelning.
exklem

.i.kI.omflhllnlng

stillning

6_Muns16943
6 2136
996

15.6

Resultat 2015

Resultatet för 2015 är budgeterat till -2,4 Msek men vi kommer självklart att arbeta för att göra ett bättre
resultat. Ett ev. underskott kommer att tas av det egna kapitalet.
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15.7

Resultaträkning 2015 - 2016

RESULTATRÄKNING

(TSEK)

Utfall

Budget

Prognos

BRI 5

2014

2015

2016

Medlemsavgifter

1 845

1 900

2 232

16 760

10 590

11 165

1 253

0

0

- Gåvor från företag

10 225

11 070

11 170

- Bidrag Postkodlotteriet

18 000

18 000

18 000

- Företagssamarbeten

11 829

11 570

12 145

- Bidragstiftelser/organisationer

2 638

2 200

2 600

Summa insamlade medel

60 705

53 430

55 080

2 334

2 917

3 167

67

75

75

Summa Utbildningar

2 402

2 992

3 242

Övrig försäljning

1 094

150

150

2 252

2 200

2 200

275

1 000

1 200

309

300

300

6 837

7 000

7 400

9 673

10 500

11 100

Finansiella intäkter

249

250

250

TOTALA INTÄKTER

75 967

69 222

72 054

17 461

18 295

18 570

10 704

13 096

14 105

Insamlade medel
Gåvor frgin allmänheten

-

- Vill korade donationer

Utbildningar
- Utbildningar,
- Försäljning

föreläsningar,

seminarium

böcker, produkter,

vidarefakt

resor etc

Bidrag från myndigheter
-VerksamhetsbidragSocialstyrelsen
- Statliga projektbidrag
- Övriga statliga bidrag
- Bidragfrån

kommuner/landsting

Summa bidrag från myndigheter

Verksamhetskostnader

inkl. internfördelningar

- Stödverksamheten
-

Kommunikation

/ Opionin

/ Påverkan

- Kunskapsenheten
- Regioner

Totalt direkta verksamhetskostnader
- Insamling
- Administration
- Omställningskostnad

från 2014 och tidigare

8 291

6 286

6 380

17 346

16 749

17 000

53 883

55 226

56 055

10 574

12 295

12 480

3 215

4 061

4 122

1 535

0

TOTAIA KOSTNADER

69 208

71 582

RESULTAT

6 759

-2 360-602
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15.8

Risker och möjligheter

Till skillnad mot budgeten 2014 som lades fram så ser vi inte lika stora risker med våra intäkter i den budget
vi nu presenterar. Som nämnt tidigare har vi också en bra fart på våra intäkter och vi går ut året betydligt
bättre än vad prognosen visade.
Vi vill istället lyfta fram våra möjligheter. Vi ser verkligen stora möjligheter i att öka våra intäkter framåt.

15.9

Intäktsprognos

2016-2017

Nedan är en grov uppskattning om vår intäktsprognos tom 2017

Utfall

Budget

Prognas

Pragnos

BRIS

2014

2015

2016

2017

Mecllemsavgifter

11345

1 900

2 232

2 592

16 760

10 590

11 165

11 740

1 253

0

0

0

10 225

11 070

11 170

11 270

- Bidrag Postkodlotteriet

18 000

18 000

18 000

18 000

- Företagssamarbeten

11 829

11 570

12 145

12 720

RESULTATRÄKNING

(TSE)

Insamlade medel
- Gåvorfrån

allmänheten

- Villkarade

danationer

Gåvor fgnföretag

2 638

2 200

2 600

3 366

60 705

53 430

55 080

57 096

2 334

2 917

3 167

3 167

67

75

75

75

Summa Utbildningar

2 402

2 992

3 242

3 242

Övrig försäljning

1 094

150

150

150

- Bidrag stiftelserbarganisationer

Summa insamlade medel
Utbildningar
- Utbildningar,
- Försäljning

föreläsningar,

seminarium

backer, produkter,

vidarefakt

resor etc

Bidrag från myndigheter
2 252

2 200

2 200

2 200

- statliga projektbidrag

275

1 000

1 200

1 400

- övriga statliga bidrag

309

300

300

300

6 837

7 000

7 400

7 800

9 673

10 500

11 100

11 700

Finansiella intäkter

249

250

250

250

TOTALA INTÄICTER

75 967

69 222

72 054

75 030

Verksamhetsbidrag

- Bidragfrån

soci alstyrelsen

kommunellandsting

Summa bidrag från myndigheter
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Bris
Barnens rätt i samhället
Org.nr:802013

3420

Årsredovisning
2013

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

"Ettförändringens år för Bris- för barnets bästa!"
I över 40 års tid har Bris funnits som stöd för såväl barn och unga som för vuxna som
har frågor om barn. Bris har verkat opinionsbildande, fört debatt kring
barnrättsfrågor och även utbildat professionella i frågor som rör barn och unga. Bris
har under alla år befunnit sig i ständig rörelse för att i så hög grad som möjligt
bevaka barns och ungas rättigheter och tillmötesgå deras behov av kontakt med
närvarande vuxna. Organisationens kärnverksamhet har byggts kring ett ideellt
engagemang i form av frivilliga som bemannat Bris telefonjour samt chattat och
mejlat med barn. Är 2012 påbörjade Bris en omfattande omorganisation som kom att
bli en av de största i organisationens historia. Beslutet föranleddes av en
omvärldsanalys där vi bland annat såg över hur Bris kunde förstärka sin unika roll
bland Sveriges bamrättsorganisationer, som länk mellan barn, vuxna och övriga
samhället. Undersökningen visade att Bris fortfarande har ett stort
existensberättigande som en organisation dit barn och unga anonymt kan vända sig
för professionellt stöd vid behov, I samband med översynen framkom även behovet
av en mer effektiv och snabbfotad organisation - både vad gäller att tillgodose barns
behov av ökad tillgänglighet till stöd från Bris och vad gäller metoder för insamling
för att kunna fortsätta att driva vår verksamhet. Vi hade under lång tid, precis som
många andra frivilligorganisationer, haft svårt att täcka behovet av bemanning av
frivilliga i vår stödverksamhet. För att Bris ska kunna hålla öppet krävs engagemang
och närvaro, men i en tid då många lever under stress för att få ihop sin egen vardag
blir extraarbete lätt det första som får stryka på foten. Samtidigt signalerade barn
och unga att de tider Bris höll öppet ej var tillräckliga, många barn uttryckte även en
önskan om att få möjlighet att prata med en och samma person, när de kontaktade
Bris,i stället för att mötas av olika personer varje gång. Dessutom såg vi att många
barn med mer allvarlig problematik behövde ytterligare stöd inom Bris
uppdragsverksamhet, vilket kräver stringent stöd i form av särskild utbildning och
erfarenhet hos de vuxna som bemöter barnen.
Detta var några av anledningarna till att Bris år 2013valde att anställa 18 kuratorer
på heltid och att centrera stödverksamheten i Stockholm. Mångfalden, kunskapen
och den samlade erfarenheten bland de anställda kuratorerna har injicerat mycket
lust och förnyad kraft i organisationen - förändringen har kommit hela Bris till gagn.
Professionaliseringen innebär en förändring av volontärrollen och under året har vi
på olika sätt arbetat för att på bästa sätt tillmötesgå de människor som fortsatt vill
ge av sitt engagemang och av sin tid till Bris.Volomärer är en resurs och vi kommer
att bereda nya områden för dem att verka inom, under året som kommer, Vi är
oändligt tacksamma över den glöd som finns bland våra medlemmar och för alla nya
tankar och ideer som kommer till oss vad gäller utformningen av den nya
volontärrollen.
Under året har även Bris hemsida genomgått en rejäl ansiktslyftning i syfte att bli
mer lättillgänglig för alla våra målgrupper och för att möta deras olika behov.
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Arbetet med nya Bris.se beräknas vara klart under våren 2014. Vi har också arbetat
hårt för att hitta nya former av samarbeten med våra sponsorer. Det har bland annat
resulterat i att sponsorer numera erbjuds möjligheten att finansiera en kuratorstol i
Bris stödverksamhet - ett erbjudande som flera sponsorer redan har nappat på.
År 2013 var ett förändringens år för oss på Bris. Utöver professionaliseringen har vi
även tvingats hantera en vikande ekonomi, vilket krävt en översyn av vår
bemanning, en process som nu är avslu tad. Vi har stor tillförsikt inför år 2014 som
kommer att bli ett starkt år för Bris med en ny organisation som borgar för ökad
kvalitet inom samtliga verksamhetsområden.
Vi ser fram emot att ännu bättre kunna verka för att alla barn ska ha en vuxen i sin
närhet som ser, förstår och agerar för barnets bästa.

Verksamhet

och ändamål

Bris sammanfattar årligen våra viktiga händelser i en separat verksamhetsberättelse
där vi sammanfattar mer utförligt varje enhets akthviteter och projekt under året.
Bris bildades 1971 och är en ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst
obunden och utgör ett komplement till myndigheter. Målet för Bris verksamhet är att
stärka barns och ungdomars rättigheter och levnadsvillkor fullt ut enligt FN:s
bamkonvention. Bris skall särskilt bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta
möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialcg med vuxna. Verksamheten
skall präglas av ett barnperspektiv där Bris ser barn och ungdomar som sina
uppdragsgivare, synliggör deras behov och fungerar som en länk till samhället.
stadgarna betonas också att Bris särskilt ska verka för att tillgången till vuxenstöd i
samhället för barn och unga är god samt även motverka våld och övergrepp mot och
mellan barn och ungdomar.
Inom Bris är kongressen organisationens högsta beslutande organ och styrelsen är
organisationens verkställande organ mellan kongresserna. Regionerna har också
lokala regionråd/advisory board, Deras främsta uppgift är att fungera som ett aktivt
stöd till den professionella verksamheten i arbetet med information, opinion,
finansiering och rekrytering av medlemmar och ideella medarbetare. Bris är
organiserat i ett kansli förlagt till Stockholm samt fem regioner med kontor i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Umeå. Bris verksamhetsområden
utgörs av Stöd, Kunskap, Kommunikation, opinion och påverkan samt Insamling.

Medlemsutveckling
Medlemsantalet minskade under året med ca 1 600 st. Vid årets slut hade Bris 5 860
(7 468) medlemmar. Antalet medlemmar som betalar via autogiro ökade från 783 vid
årets början till 846 i december. I medlemsavgiften (360kr) för 2013 ingick Bristidningen som utkom med fyra nummer under året. Under 2014 avser vi att förändra
detta och övergå till ett digitalt nyhetsbrev till våra medlemmar.
ki\
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Under kongressen 2013 beslutades att Bris ska utvecklas som medlemsorganisation.
Ett projekt startades där målet är att skapa ramar och rutiner för hur Bris långsiktigt
ska arbeta med mecllems- och volontärengagemang.

Kongressen
Bris genomförde sin ordinarie kongress i Göteborg den 25 maj 2013 och dagen innan
anordnades ett mycket välbesökt seminarium med titeln "Se hela mig —barns egna
ord om sin psykiska ohälsa". Allaktivitetshuset på Lindängen mottog Bris-priset med
motiveringen: Allaktivitetshuset är ett utmärkt exempel på samarbete mellan
offentlig och ideell sektor som har gett mycket positiva resultat för en utsatt grupp
barn,
Kongressen beslutade att stödverksamheten ska bemannas med professionell
personal från och med 1 september 2013. Kongressen beslutade även att en
arbetsgrupp ska tillsättas bestående av tre medlemmar från varje region.
Arbetsgruppen ska utarbeta former för Bris utåtriktade verksamhet, där
medlemmars och andra ideella krafters resurser och kompetens tas till vara. Bris
förbundsstyrelse ska presentera en handlingsplan för hur arbetet med
medlemsinflytande och medlemskommunikation ska förbättras. Handlingsplanen
ska presenteras på Bris verksamhetskonferens år 2014.

Bris Styrelse
Styrelse fram till kongressen i maj:
Ordförande:
Lars-Johan Jarnheimer
Ledamöter:
Thomas Fogdö
Lena Isaksson
Christian W Jansson
Carola Lavki
Maria Stockhaus
Doreen Månsson
Regionala representanter:
Agneta Forsvik-Lundmark, region Nord
Ketil Eriksen, region Mitt
Maria Grynge, region Syd
Frida Nilsson, region Väst
Ulla Lönn, region Öst
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Styrelse som valdes av kongressen 2013 för de kommande två åren:
Ordförande:
Ulf Spendrup
Ledamöter:
Lena Isaksson
Morgan Alling
Carola Laven
Maria Stockhaus
Doreen Månsson
Per Berggren
Regionala representanter:
Christine Andersson, region Nord
Christina Elffors Sjödin, region Mitt
Sofia Åkerman, region Syd
Charlotta Dom, region Väst
Marie Aktö, region Öst

Stödverksamheten
Bris stödenhet erbjuder barn olika former av kvalificerat vuxenlett stöd som
anpassas utifrån varje barns behov och förutsättningar. Bris stöderbjudanden
karaktäriseras av dialogen med en kurator och därmed möjlighet till individuell
hjälp. Stödenheten arbetar aktivt för största möjliga inkluderande och tillgänglighet
för det enskilda barnet och rör grupper av barn.
År 2013 präglades av utveckling och förandring för Bris stödverksamhet. Under våren
och sommaren bemannades samtliga kanaler i stödverksamheten - telefon, mejl och
chatt - av frivilliga i alla fem regioner. Den 1 september 2013 övertogs arbetet av 18
heltidsanställda kuratorer, centralt placerade i Stockholm på den nya stödenheten.
Förändringsprocessen och arbetet med att bygga upp och utveckla den nya
stödenheten har upptagit en stor del av det gångna året ett arbete som Bris i största
rnöjligaste mån försökt genomföra utan att barn och ungas möjligheter att kontakta
och komma fram till Bris ska påverkas.
Kuratorerna bemannar alla Bris stödjande kanaler - Bris-telefonen 116 111, Brischatten och Bris-mejlen. De modererar aven samtliga inlägg i Bris diskussionsforum
och erbjuder samtal med vuxna i Bris vuxentelefon - om barn.
Från 1 september 2013 kan Bris erbjuda barn och ungdomar kontakt med en kurator
mellan klockan 10,00 och 22,00 varje dag. Det innebär en utökning i stödet till barn
och ungdomar med mer än 100 timmar per vecka, vilket är den hittills största
satsningen på utökad tillgänglighet i Bris historia.
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Kunskap
Kunskapsenheten har ett tredelat uppdrag där kunskap och utbildning är grunden.
Enheten ska arbeta med intern kunskapsutveckling och specialistkunskap,
konceptualisering av extern kunskapsförmedling, metodutveckling och
kunskapsproduktion samt utbildning av professionella som möter barn och unga i
sin yrkesutövning.
Kunskapsenhetens arbete bedrivs med utgångspunkt från att Bris ska ses som en
lärande organisation, vilket innebär att medarbetares kunskap tillvaratas inom
samtliga delar av organisationen men också den kunskap som finns hos de barn och
vuxna som Bris kommer i kontakt med via stödverksamheten och i utåtriktat arbete.
Kunskapsenheten har ett ansvar i att kunskapen delas, växer och utvecklas.
Bris har under 2013 i olika former samarbetat med Ersta Sköndal Högskola,
Stockholms stads familjerådgivning, Farsta Skarpnäcks socialdelsnämd, några av
Östersjöns rederier, Kronofogdemyndigheten m.fl.
Under år 2013 har kunskapsenheten utöver genomförda utbildningar och
seminarium fortsatt det påbörjade utvecklingsarbetet kring metod, kvalitetssäkring,
administration, marknadsföring och utvärderingsrutiner.

Kommunikation,opinion och påverkan
Enheten arbetar med framtagning av kampanjer, budskap, informationsmaterial,
rapporter, webben, sociala medier, press, politisk påverkan och mycket mer, Med
hjälp av bland annat sammanställningar av statistik från Bris stödverksamhet och
det arbete som pågår på Kunskapsenheten driver enheten barnrättsfrågor framåt på
olika sätt.
Arbetet med att förnya Bris närvaro online pågick under hela år 2013. Våren ägnades
åt strukturarbete och att utifrån kommunikationsplattformen ta fram rätt tilltal,
design och tonalitet för Bris olika målgrupper. Bris har under 2013 varit synlig på
flera områden, bl.a. i Almedalen där vi arrangerat seminarier och aktiviteter, BokBiblioteksmässan där Bris var värd för två olika seminarier mm.

Brisregioner
Bris regioner är fem till antalet och deras kanslier är placerade i Malmö, Göteborg,
Norrköping, Stockholm och Umeå. 1samband med Bris omorganisation 2013
förändrades regionernas uppdrag. Stödverksamheten, som tidigare drivits av
regionerna och bemannats av frivilliga, professionaliserades och bemannas från och
med den 1 september 2013 av heltidsanställda kuratorer. Regionernas uppgift är nu
att arbeta med samtliga av Bris verksamhetsområden förutom stöd. Regionerna
ansvarar för arbetet med medlemsinflytande och hur medlemskommunikationen
ska utvecklas och förbättras. En handlingsplan för detta skall presenteras på Bris
verksamhetskonferens år 2014.
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Projekt under 2013
Rapporten "Lyssna på mig - barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars
konflikter"
Under år 2013 färdigstäildes och lanserades rapporten "Lyssna på mig - barnets
upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter". Under året har det genomförts
olika seminarier kring rapporten.
Samtal i skolan - en möjlighet till utveckling
Under år 2013 har Petter Iwarsson, sakkunnig på Kunskapsenheten, färdigställt
boken "Samtal i skolan - en möjlighet till utveckling" som ges ut av Gothia
Fortbildning i samarbete med Bris. Bokens syfte är att ge skolpersonal verktyg för att
utveckla sin förmåga till samtal och relation med elever.
Jag har rätt
Projektet "Jaghar rätt" syftar till att förmedla och fördjupa kunskap om
barnkonventionen hos Umeås barn och unga. Under 2013besöktes sammanlagt 19
skolor, närmare 1 000 elever och det har hållits 49 lektioner om FN:s konvention om
barnets rättigheter och Bris samt vägar att få hjälp om man inte får sina rättigheter
tillgodosedda. Projektet har möjliggjorts via en donation som Bris erhöll 2012.
Safer Internet
Projektet Safer Internet Day är en del av ett europeiskt projekt som arbetar för
säkrare användning av internet bland unga, I Sverige är Bris med och driver projektet
tillsammans med Statens Medieråd. Bris har under året varit en aktiv partner i
samarbetet i projektets europeiska nätverk. I projektet ingår även att ta fram den
årliga rapporten "Barnen, Bris och it", vilket påbörjades under hösten.
När pengarna inte räcker
Projektet "När pengarna inte räcker" påbörjades år 2012och är ett samarbete mellan
Bris och SOS Barnbyar och möjliggörs via finansiellt stöd av Svenska
PostkodLotteriet. Syftet med projektet är att lyfta barn och ungas erfarenheter av att
leva i ekonomisk utsatthet, barn i Sverige men även barn i Mocambique. År 2012
släppte Bris och SOS Barnbyar rapporten "När pengarna inte räcker" och arbetet med
att sprida kunskap i ämnet har fortsatt under år 2013. Inom ramen för projektet har
man genomfört fler "höringar", genomfört konferenser och spridit kunskap kring
ämnet. Ytterligare två konferenser planeras under våren 2014. Under höstlovet 2013
genomfördes inom projektet en kombinerad utställning och workshop i Kulturhuset,
i samarbete med Rum för barn. Sammanlagt besökte cirka 2 500 barn och vuxna
utställning som pågick i fem dagar.
Psykisk ohälsa hos barn och unga
Bris treåriga samarbetsprojekt med AstraZeneca avslutades i december 2013 i
enlighet med projektplanen. Den rapport som togs fram under 2012 och fick namnet
"Se hela mig - barns egna ord om sin psykiska ohälsa" låg till grund för föreläsningar
med samma namn. Målsättningen med projektets arbete under 2013 var att
kommunicera innehållet i rapporten till målgrupperna. Detta gjordes dels i form av
föreläsningar, dels genom opinions- och påverkansarbete.
t‘
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Bamrättighetsutredningen
Bris sakkunnig inom barnkonventionen är förordnad att delta
Barnrättighetsutredningen (S 2013:08)tillsammans med en rad andra experter inom
området. Syftet med utredningen är att göra en kartläggning över hur tillämpningen
av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med barnets rättigheter enligt FN:s
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och de tilläggsprotokoll som
Sverige har tillträtt. Utredaren ska också analysera för- och nackdelar med att
inkorporera barnkonventionen i svensk rätt.
Utvecklingsarbete - webben
Arbetet med att förnya Bris närvaro online pågick under hela år 2013. Våren ägnades
åt strukturarbete och att utifrån kommunikationsplattformen ta fram rätt tilltal,
design och tonalitet för Bris olika målgrupper. Arbetet med den tekniska lösningen
för implementering av IP-telefoni i stödverksamheten pågick också under stora delar
av våren.
En ny hemsida och en helt ny online-närvaro är ett stort och komplext arbete. Inte
minst handlar det om att tekniskt säkerställa alla delar i stödverksamheten, Bris
dialog med barn och ungdomar är en mycket känslig verksamhet där trygghet,
anonymitet och säkerhet har högsta prioritet. Detta har därför fått styra
utvecklingen av Bris.se och Bris nya närvaro online,
Den planerade lanseringen av Bris.se har av dessa skäl inte kunnat genomföras
under år 2013. Lanseringen är i stället planerad till första halvåret av år 2014. Ett nytt
dokumentationssystem är en del av Bris nya online-närvaro. Systemet hanterar och
dokumenterar alla Bris kontakter i stödverksamheten. Delar av
dokumentationssystemet har tagits i bruk under året och systemet planeras att i sin
helhet lanseras under våren år 2014.

Internationellt arbete
Bris har fortsatt medlemskap i organisationen CHI - Child Helpline International. Ett
flertal aktiviteter har genomförts under året, bl.a. närvaro vid "Fifth European
regional consultation for child helplines", studiebesök på Facebooks europeiska
huvudkontor för att diskutera säkerhet på Facebook och hur man optimerar sin
kommunikation, samt erfarenhetsutbyte gällande vuxenverksamheten med den
danska barnrättsorganisationen "Borns vilkor".

Insamling
Företagen står för en betydande del av Bris finansiering, genom samarbeten och
gåvor. Det är till exempel Svenska PostkodLotteriet, Comviq, Astra Zeneca, Skandia
och Volkswagen. Sponsorer som tillkommit under året är Twinnovation, Statoil och
Atria Foodservice. Dessutom var 2013 första året som Bris i helt egen regi samlade in
pengar från Företagssverige genom telemarketingbearbetning.
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Under året skickades fyra insamlingsbrev till Bris trogna givare. Företag som stöttat
med insamling från allmänheten är Prerno och hitta.se.
I augusti genomfordes golftävlingen Oslagbara Barn på Ullna GCi Stockholm.
Skandia var huvudsponsor för eventet och totalt deltog 16 företagslag i tävlingen.
Partners som stöttar inom it, kommunikation, event och media är:
Vizeum, Lentus, Projektbolaget, Klirr, HDW,Nine Yards, 19hundra72, Liseberg,
Svenska Mässan och GP.

Ekonomioch finansiering
2013 års intäkter uppgick till 67,0 Mkr, en minskning med -1,8 Mkr (-2,6%)jämfort
med föregående år då intäkterna uppgick till 68,8 Mkr.
De totala bidragen från olika myndigheter minskade med cirka -2,4 Mkr jämfört med
föregående år. Bidragen för 2013 uppgick till 10,5 (12,9)Mkr. Detta beror till stor del
på att projekt finansierade av Allmänna Arysfonden och Socialdepartementet har
slutförts. De kommunala bidragen ökade med 0,3 (0,9)Mkr.
I huvudsak är det insamlade medel från företag, organisationer, stiftelser samt
allmänheten som står för en stor andel av Bris intäkter och som finansierar den
ordinarie verksamheten. Dessa står för 79% (74%)av Bris totala verksamhetsintäkter.
Intäkterna från insamlade medel uppgick 2013 till 52,8 (51,1)Mkr vilket är en ökning
med 1,7 Mkr (3,2%)jämfört med föregående år. Framförallt är det gåvor för företag
som är den främsta förklaringen till att de insamlade medlen ökade. PostkodLotteriet
lämnade under 2013 ett bidrag till Bris på 18 Mkr (18 Mkr) vilket är en stor andel av
de insamlade medlen. En ytterligare viktig del av bidragen från allmänheten utgörs
av testamenten från privatpersoner, minnes- och högtidsgåvor samt spontana gåvor,
Ett flertal stiftelser ger bidrag till verksamheten och även olika organisationer stöttar
verksamheten ekonomiskt eller genom att anordna insamlingar till förmån för Bris.
Bris betraktar sponsring, inte bara som en viktig finansieringskälla utan också som
en metod för kommunikation och marknadsföring, där ett företag kan gå in som
huvudsponsor, sponsor eller stödja olika kampanjer. Under 2013 var Svenska
PostkodLotteriet, Comviq, Skandia, AstraZeneca huvudsponsorer.
Comviq/Tele2 lämnar ekonomiskt bidrag till Bris verksamhet genom att
tillhandahålla telefonitjänster utan kostnad för Bris, bland annat för frisamtalen till
Bris 116 111. Comviq/Tele2 lämnade för 2013 ett bidrag på 1,8 (1,3)Mkr till Bris.
Kostnaden för frisamtalen har ökat mellan åren, då öppettiderna har utökats, och vi
är väldigt glada över att Comviq/Tele2 stöttar detta.
Fram till och med 2012 har Föreningsstödet sålt stödpaket till företag till förmån för
Bris och har gjort det under en längre tid Bris styrelse fattade under 2012 beslutet att
avsluta samarbetet med Föreningsstödet för att etablera en egen säljorganisation
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under 2013 för försäljning av mindre sponsorpaket till företag. Vi har haft en större
startsträcka att komma igång än planerat men vi känner att vi inför 2014 har ett
betydligt bättre utgångsläge då vi har arbetat in våra rutiner och processer under
2013 på ett bra sätt.
Ett trettiotal företag har via samarbetsavtal valt att stödja Bris verksamhet och
intäkterna från dessa redovisas som övriga företagssamarbeten i not 1 till
resultaträkningen. Intäkterna från våra företagssamarbeten uppgick till 6,6 Mkr, en
minskning med -2,6 Mkr (-29%)jämfört med föregående år då intäkterna uppgick till
9,2 Mkr, Under 2012 sponsrade Zlatan Ibrahimovic och Albert Bonniers förlag Bris
med 2,5 Mkr i samband med specialutgåvan av boken "Jag är Zlatan Ibrahimovic".
Många företag lämnar också spontana gåvor till Bris, framför allt i slutet av året. I
december erhöll Bris en företagsgåva på 3 Mkr från Apoteket.
Bris genomförde under året fyra insamlingskampanjer riktade till medlemmar och
privatpersoner, i samband med medlemsaviseringen, till sommaren, hösten och jul.
Givarna har även getts möjäghet att ge gåvor via autogiro och antalet autogirogivare
ökade med 4 % (9 %)under året. En långvarig samarbetspartner som följt med i
många år är Banco Humanfond (Swedbank Robur), där fondsparare avstår en del av
sin avkastning till förmån för Bris.
År 2010 erhöll Bris en donation av Anders Nyström och Maria Manse, I mars 2013
skickade donatorerna in en stämningsansökan och kräver pengarna tillbaka från Bris
då de ansåg att donationsvillkoren inte uppfylldes. Under hösten 2013 kom parterna
överens om en förlikning vilket innebar att Bris återbetalade ett symboliskt belopp.
Avtalet med Föreningsstödet upphörde 31 december 2012. Under våren 2013
skickades en stämningsansökan till Bris där Föreningsstödet kräver Bris på
avgångsvederlag samt efterprovision Bris anser inte att det finns någon grund för
avsättning till reserv i bokslutet.
Det redovisade resultatet för 2013 försämrades kraftigt i jämförelse med föregående
år och uppgår till -9,3 (2,3)Mkr. Om hänsyn tas till utnyttjande av
ändamålsbestämda medel är resultatet något bättre. Förklaringen till det kraftigt
negativa resultatet är att Bris intäkter inte blev som förväntat för 2013 och detta i
kombination med ökade kostnader har påverkat resultatet negativt. Årets kostnader
blev dock betydligt lägre än budgeterat men på grund av den uteblivna
intäktsökningen slog detta hårt på resultatet. Ändamålskostnaderna ökade med 14,5
% till -61,8 (-54) Msek motsvarande 92 % av totala intäkter (78 %). De ökade
insamlingskostnaderna i jämförelse med föregående år beror på att Bris bland annat
från 2013 utökat en egen säljorganisation för försäljning av mindre stödpaket till
företag.
Eget kapital uppgår vid årets slut till 18,2 (27,5) Mkr varav balanserat kapital uppgår
till 14,8 (22,9)Mkr. Förbundsstyrelsen har beslutat att målet för det balanserade
kapitalet bör vara ett belopp som motsvarar cirka ett halvt års verksamhetsintäkter
vilket, baserat på ett normalt år, är cirka 30-35 Mkr.
\Å
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Bris har ett 90-konto, plusgiro 90 15 04 -1, vilket innebär att verksamheten granskas
både av Bris egen auktoriserade revisor och av Svensk Insamlingskontroll.

Samarbete med PostkodLotteriet
PostkodLotteriet har sedan starten 2005 delat ut 4,9 miljarder kronor till den ideella
sektorn. PostkodLotteriet är tillsammans med sina systerlotterier i Holland och
Storbritannien världens andra största privata givare till ideell verksamhet. Bris erhöll
2013 18 Mkr från FostkodLotteriet.

Kapitalförvaltning
Det övergripande målet i Bris kapitalförvaltningspolicy är att Bris ska placera sina
tillgångar på ett etiskt försvarbart sätt med möjlighet till en god avkastning på lång
sikt och till en så låg kostnad som möjligt. Bris ska placera sina tillgångar i
värdepapper och fonder med låg risk, policyn tillåter endast placeringar i svenska
räntebärande värdepapper. Aktier eller andelar som erhålls genom testamente eller
gåva säljs omgående.

FRII:s kvalitetskod
Bris är medlem i FRII(Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) och tillämpar dess
etiska kvalitetskod för insamling av medel hos allmänheten, där nyckelorden är
respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet Bris följer FRII:suppdaterade
kvalitetskod som antogs i maj 2013. Från 2014kommer också en effektrapport
upprättas och läggas ut på Bris hemsida i enlighet med FRII:sriktlinjer.

Resultat och ställning
Översikt

Verksamhetens intäkter i tkr
Årets resultat efter fördelning
till/från ändamålsbestämda
medel
Balanserat eget kapital i tkr
Ändamålsbestämda medel
Soliditet
Medelantal anställda

2013

2012

2011

2010

2009

66 993

68 768

48 035

68 065

68 944

-8 119

4 096

-4 215

4 096

2 139

14 780
3 434
62%
72

22 899
4 639
69%
66

18 803
6 391
63%
66

23 018
19 501
82%
62

18 922
15 397
83%
59
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RESULTATRÄKNING
TKR
2013

2012

2 036
52 766
1 199
10450
541
66 993

2 626
51 149
1 676
12 865
452
68 768

Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

-61 830
-11 984
-4 019

-53984
-7 800
-5 326

Summa verksamhetskostnader

-77 833

-67 110

Verksamhetsresultat

-10 840

1 658

Resultat från finansiella poster
Resultat av värdepapper/fonder4
Övrigaränteintäkter och liknande resultatposter
Övrigaräntekostnader och liknande resultatposter

1 349
176
-9

327
362
-3

Summa resultat från finansiella poster

1 516

686

-9 324

2 344

-9 324
1 205
0
-8 119

2 344
2 647
-895
4 096

Not
Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Insamlade medel1
Försäljning,reklam och annonser
Bidrag2
Övnga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader3

Årets resultat

Fördelning av årets resultat5
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år
Reserveringav ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats
Kvarståendebelopp för året/förändring balanserat kapital
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BALANSRÄKNING
TKR
TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar
Materiellaanläggningstillgångar
Inventarier
Finansiellaanläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
S:a anläggningstillgångar

2013-12-31 2012-12-31

6

110

222

7

0
110

50
272

12
94
4 370
4 476

2 909
85
3 414
6 408

14 621

23 563

Kassaoch bank

10 104

9 450

S:a omsättningstillgångar

29 201

39 421

SUMMATILLGÅNGAR

29 311

39 693

3 434
14 780

4 639
22 899

Summa eget kapital

18 214

27 538

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuldkoncernföretag
Skuldtill myndigheter
Övrigaskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

3 561
0
842
1 419
5 275
11 097

2 972
50
1 031
3 087
5 015
12 155

29 311

39 693

Inga
Inga

Inga
Inga

Omsättningstillgångar
Kortfristigafordringar
Kundfordringar
Övrigafordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intakter
Summa kortfristiga fordringar
Kortfristigaplaceringar

8
9

EGETKAPITALOCHSKULDER
Egetkapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital

5

SUMMAEGETKAPITALOCHSKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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KASSAFLÖDESANALYS

2013

2012

Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat
Avskrivningar
Erhållen ränta
Erhållna utdelningar
Erlagdränta

-10 840
109
176
0
-9

1 659
118
362
112
-3

Summa

-10 564

2 248

Förändringkortfristiga fordringar
Förändringav leverantörsskulder
Förändringav övrigakortfristiga skulder

1 933
589
-1 646

-1 518
-949
-1 833

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-9 688

-2 052

Investeringsverksamheten
Försäljningav värdepapper/fonder
Investeringari värdepapper/fonder
Avyttringav finansiella anläggningstillgångar

29 137
-18845
50

19 207
-21 423
0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

10 342

-2 216

654

-4 268

9 450
654

13 718
-4 268

10 104

9 450

TKR

Årets kassaflöde
Förändring av likvida medel
Likvidamedel vid årets början
Arets kassaflöde enligt ovan
Likvida medel vid årets slut
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REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Bris redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar.
Uppställningen av resultat- och balansräkningen följer den mall för årsredovisning
som Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII)har utarbetat.

Verksamhetsintäkter
Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt
är genomförd. Gåvor bokförs enligt kontantprincipen. I den mån det på balansdagen
finns avtalade men ej erhållna gåvor eller bidrag från stiftelser, organisationer och
företag intäktsförs dessa efter individuell prövning.
Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel värderas till marknadsvärdet vid
gåvotillfället. Erhållna gåvor redovisas netto, d.v.s, efter avdrag för de direkta
kostnader som kan uppkomma vid försäljning av en tillgång.
Ett bidrag intäktsredovisas i den period som bidraget utbetalas. Om bidraget är till för
att täcka en kostnad sker intäktsredovisning så att den ställs mot den kostnad som
bidraget är avsett att täcka.
Intäktsredovisning sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan antas att
bidraget inte kommer att återkrävas, Villkorade bidrag skuldförs därför till dess att
de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer.
I balansräkningen redovisas skulder till myndigheter som egen post och villkorade
bidrag från stiftelser och organisationer som ej ännu använts redovisas under övriga
skulder.
Medlernsintäkter avser inbetalning av medlemsavgift från organisationens
medlemmar. Medlemsavgiften bestäms av kongressen. Intäkter under rubriken "
Försäljning, reklam och annonser" avser i första hand kurs- och konferensavgifter vid
utbildningar som organisationen anordnar, som är en del av ändamålet med
verksamheten att sprida kunskap och infonnation.

Verksarnhetskostnader
Kostnaderna för verksamheten har delats upp i enlighet med FRII:sstyrande
riktlinjer för årsredovisning i ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.
Ändamålskostnader avser kostnader som har direkt samband med att uppfylla Bris
ändamål enligt dess stadgar. Det omfattar kostnader för stödverksamheten, projekt,
kommunikation/opinion/påverkan samt kunskapsspridning.
Insamlingskostnader är sådana kostnader vars syfte är att generera externa intäkter i
form av insamlade medel och gåvor från privatpersoner och företag.
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Administrationskostnader omfattar revision, samt kostnader färknippade med
förtroendemannaorganisationen, t. ex. kongressen samt central administration och
ledning för hela organisa tionen. Gemensamma kostnader för bland annat data,
telefoni och viss administration har fördelats ut på de olika delarna i förhållande till
antalet anställda inom respektive verksamhetsområde samt resursutnyttjande.

Eget kapital
Ändarnålsbestämda medel i balansräkningen avser en del av det egna kapitalet som
av givare eller donator bestämts ska användas till särskilda ändamål, eller medel
som styrelsen beslutat ska användas på ett särskilt sätt. När organisationen belastas
med kostnader för ändamålet redovisas dessa i resultaträkningen. Upplösning sker
därefter av för ändamålet avsatta medel under eget kapital med motsvarande
belopp. Se vidare noten under eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde och skrivs av linjärt
över den bedömda nyttjandeperioden. Inventarier skrivs av under fem år. Inköp av
datorer kostnadsförs direkt.

Ornsättningstillgångar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Handelsvaror som är avsedda för försäljning värderas till det lägsta av
anskaffningsvärdet eller verkligt värde på balansdagen. Kortfristiga innehav i aktier
och andelar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet eller marknadsvärdet vid
balansdagen. Vid värderingen tillämpas portföljmetoden (kollektiv värdering).

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden, d.v.s. den utgår
från verksamhetens resultat.

Övrigt
Om inte annat anges är alla belopp angivna i tusentals kronor.
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN
TKR

Not 1 - Insamlade medel
2013

2012

Gåvorfrån allmänheten
Donation Barnkonventionsprojekt,regionNord
Gåvorfrån företag &organisationer
PostkodLotteriet
Stödpaket från företag
Comviq/Tele2
Övrigaföretagssamarbeten
Bidragfrån stiftelser

9 585
0
8 363
18 000
6 665
1 771
6 557
1 825

8 524
1 000
4 118
18 000
6 733
1 308
9 183
2 283

Summa insamlade medel

52 766

51 149

Erhållna tjänster från Comviq/Tele2 har redovisats som en intäkt i resultaträkningen
till värde om totalt 1 771tkr (1 308tkr),

Not 2 - Bidrag
2013

2012

2 200
700
380
0
5 463
1 394
313

2 200
1 700
405
1 446
5 197
1 523
394

10 450

12 865

Skattepliktigersättning till styrelseledamöter
Generalsekreterare
Övrigaanställda och uppdragstagare

2013
0
923
31 593

2012
0
904
28865

Totala löner och ersättningar

32 516

29 769

Socialstyrelsensorganisationsstöd
Bidragfrån socialdepartementet
Eli-bidrag
Allmänna arvsfonden
Kommuner
Landsting/regioner/länsstyrelser
Lönebidrag
Summa bidrag

Not 3 - Personal
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
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Inga styrelsearvoden har betalats ut under 2012och 2013

14 117

12 967

177
4 073

175
3 469

Ersättningar understigande ett halvt
prisbasbelopp

195

108

Ideella arbetsinsatser i Bris,timmar

2013

2012

12655
320
2 708
15 683

20 363
4 520
2 905
27 788

Sociala kostnader
Varavpensionskostnader generalsekreteraren
Varavpensionskostnader för övriga anställda

Jourare i stödverksamheten, antal timmar
Jourares utbildningstid, antal timmar
Övrigainsatser, t.ex. administrativ hjälp, timmar
Totalt

Antalet ideella medarbetare i Brisuppgår till cirka 350medarbetare. Värdet av de
ideella insatserna har inte redovisats i resultaträkningen.

Medelantalet anställda
Antal kvinnor
Antal män
Totalt

2013
58
14
72

2012
51
15
66

2013
9
3
12

2012
7
4
11

Förbundsstyrelsen
Antal kvinnor
Antal män
Totalt
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Uppgiftom styrelsens deltagande på styrelsemöten under året

UlfSpendrup from maj (ordförande)
Lars-JohanJarnheimer tom maj (ordförande)
LenaIsaksson (ledamot)
CarolaLaven (ledamot)
DoreenMånsson (ledamot)
MariaStockhaus (ledamot)
MorganAllingfrom maj (ledamot)
PerBerggrenfrom maj (ledamot)
Thomas Fogdötom maj (ledamot)
Christian W Jansson tom maj (ledamot)
Christina ElfforsSjödinfrom maj (regionM tt)
KetilEriksentom maj (regionMitt)
Chn.stineAndersson from maj (regionNord)
Agneta Forsvik-Lundmarktom maj (regionNord)
SofiaAkerman from maj (regionSyd)
MariaGryngetom maj(regionSyd)
Charlotta Oom from maj (regionVast)
FridaNilsson tom maj (regionVäst)
MarieAktö from maj (regionÖst)
Ulla Lönntom maj (regionÖst)

Antal möten
Ej närvarande
0
0
3
1
2
1
3
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
2
0

Närvarande
3
2
2
4
3
4
0
3
2
1
3
1
3
1
3
1
3
0
3
2

0

Totalt
3
2
5

5
5
5
3
3
2
2
3
2
3
2
3
2
4
2
3
2

Not 4 - Resultat av värdepapper/fonder
Utdelningar
Realisationsresultat vid försäljning
Summa

2013

2012

0
1 349
1 349

112
215
327

Not 5 - Fördelning av årets resultat och förändring av eget kapital
Ändamålsbestämda
medel
Beloppvid årets ingång
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Arets resultat före fördelning
Utgående saldo
("\
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4 639
-1 205
3 434

Balanserat
kapital

22 899
1 205
-9 324
14 780

Totalt

27 538
0

-9 324
18 214

2013-12-31

2012-12-31

1 750

2 750

690
994
3 434

895
994
4 639

2013

2012

1 114
0
-399

2 343
0
-1 229

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

715

1 114

Ingående avskrivningar
Utrangering
Arets avskrivning

-892
399
-112

-2 003
1 229
-118

Utgående ackumulerade avskrivningar

-605

-892

110

222

Ändamålsbestämda medel
Skandia sponsring av lokaler 2010-2015
DonationBarnkonventionsprojekt,region
Nord
Övrigamedel
Summa ändamålsbestämda medel

Not 6 - Inventarier och installationer
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utrangering

Utgående bokfört värde

Not 7 - Andelar i koncernföretag
Det helägda dotterbolaget SvenskaBRISAB,556625-4842har under året
avvecklatsgenom en frivilliglikvidation.

Not 8 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2013

2012

Förutbetaldahyror
Upplupna ränteintäkter
Upplupnabidrag/företagssamarbeten
Övrigaposter

935
0
2 960
475

1 096
5
1 493
820

Summa

4 370

3 414

20

Not 9 - Kortfristigaplaceringar
Andelar i räntefonder
SwedbankAbsolutavkastningPlus
Nordea Inst Räntef korta placeringar utdel
Nordea institutionella penningmarknadsfonden
Nordea Inst Räntef korta placeringar
Roburpenninginarknadsfond Mega
Talenten räntefond MEGA
KPAEtiskaRäntefond
Värdepapper vid arv
Summa aktier och andelar i fonder

20132013
Bokfört Marknadsvärdevärde
9 498
9 514
5 000
5 038

20122012
Bokfört Marknadsvärdevärde

123

123

9 264
5 026
1 293
5 212
2 768
0

14 621

14 675

23 563

9 808
5 085
1 313
5 632
2 815
0
24 653

Not 10 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Semesterlöner inkl sociala avgifter
Upplupna sociala avgifter
Upplupna löner
Förutbetalda intäkter
Övrigaposter
Summa

21

2013

2012

2 366
1 227
801
255
626
5 275

2 319
971
532
494

699
5 015

Stockholm den 8 april 2014

rup
Ordförande

Katarina Ahlström
Generalse feterare

Carola Laven

Christina Elf i s Sj din

Christine Andersson

Charlotta Oorn

ane Aktö

Vår revisionsberättelse har avgivits den

p„Ax

/ 5.- 2014

puu

Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor

Förtroendevald revisor
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Revisionsberättelse
Till kongressen

i Bris —Barnens

Rätt i Samhället,

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för BRIS —Barnens
Rätt i Samhället för år 2013.

Styrelsens och generalsekreterarens ansuarför
årsredouisningen
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och
generalsekreteraren hedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte Innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår
revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För clen
auktoriserade revisorn innebär detta att denna utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i
Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för
att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som
är ändamälsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte
syfte att göra ett uttalande orn effektiviteten iföreningens interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och
av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årstedovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för
året enligt årsredevisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.

org.nr 802013-3420

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens förvaltning för BRIS —Barnens Rätt i Samhället för år
2013.

Styrelsens ansuar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Reuisorns ansuar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på
grundyal av vår revision, Vi har utfört tevisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i föreningen för att kunna bedäma om någon
styrelselcdamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamMsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Vi tillstyrker att kongressen beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Steckholni den 12maj

2014

ItttL4LL
Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad reyisor

Rolf lingvaU
Förtroendevald revisor
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Inledning
Bris prioriterade
mål är att stårka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras
levnadsvillkor. Bris ska särskilt bistå utsatta barn och ungdomar. Med detta som utgångspunkt har
Bris under verksamhetsåret 2013 upprätthållit samt utvecklat möjligheten för barn och ungdomar att
föra en dialog med vuxna.
Bris verksamhet är dialogen med barn och ungdomar via Bris 116 111, Bris mejlen, Bris forum, Bris
chatten samt dialogen med vuxna om barn via Bris Vuxentelefon-om barn.
Utifrån de dialoger Bris har med barn och ungdomar verkar Bris också som opinionsbildare och
remissinstans —för att föra fram fakta om hur barn har det. Utgångspunkten är FN:s konvention om
barnets rättigheter.
2013 var det år då besluten om förändring från 2012 skulle genomföras och det har självklart präglat
regionens arbete under året. Samtidigt som förändringen skedde organisatoriskt fortgick det
konkreta arbetet med stödverksamheten ute i regionerna under vårterminen. Sommaren ägnades åt
avslut och lokalflytt medan höstterminen handlade om implerrentering av den nya organisationens
olika verksamhetsdelar.
Den förändring

som Bris genomgått

har resulterat

i att

nya enheter

bildats.

Stödenheten,

Kunskapsenheten, Opinion och påverkansenheten, Insamlingsenhet samt enheten Region. Detta för
att möjliggöra för Bris att på ett bättre sätt och mer effektivt nå visionen om att nå alla barn.
För enheten Region har den stora förändringen inneburit att det har blivit ökade möjligheter att
genom medlemmar och anställda nå nya grupper barn och ungdomar, inte bara de som kontaktar
Bris. Bris regioner har under året satsat mer på opinion, utbildning och insamling i vilket också
medlemmar erbjuds att engagera sig.
Bris-rapporten 2012 visar att de vanligaste kontaktområdena var Kamrater, Skolan och Rådsla/oro.
Sammanlagt tog Bris emot 28718 stödjande kontakter, vilket är en ökning från året innan. Utöver
detta dokumenterades 46 507 inlägg på Diskussionsforum på www.bris.se vilket var en ökning med 8
000 inlägg från året innan.
Statistik över våra stödkontakter under 2013 dröjer något p.g.a. omorganisationen som skett under
året.

Malmö 2014-02-04

Nina Palm
Regionchef Bris Syd
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1 Bris region Syd
Bris region Syd är en av Bris fem regioner. Kansliet ligger i centrala Stockholm.
De övriga
regionkanslierna finns i Umeå, Norrköping, Göteborg och Malmö. Geografiskt omfattas region Syd av
59 kommuner i Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län och delar av Hallands och Kalmar län.

1.1 Bris —Barnets rätt i samhället
Målet för Bris verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras
levnadsvillkor. Bris ska särskilt bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätthålla möjligheter för
dem att föra en dialog med vuxna.
Verksamheten ska präglas av ett barnperspektiv genom följande principer:
Bris ser barn och ungdomar som sin uppdragsgivare; verksamheten ska utgå från barn och
ungdomars behov.
Bris ska med utgångspunkt i den kunskap som förmedlas genom dialogen inom
Stödverksamheten göra barns och ungdomars behov synliga. Denna kunskap ska utgöra
grunden för Bris verksamhet.
Bris ska stå på barnets sida och fungera som en länk mellan barn, vuxna och samhället samt
informera barn och ungdomar om deras rättigheter.
Bris ska verka för att olika samhällsinsatser prioriterar barns rätt och barns behov.
Bris ska verka för att barn och ungdomar har tillgång till vuxenstöd.
Bris ska verka för att barn och ungdomar inte utsätts för kränkande behandling.
Bris ska motverka våld och övergrepp mot och mellan barn och ungdomar.
Bris ska arbeta för att de principer som slagits fast i FN:s konvention om barnets rättigheter
fullt ut kommer till tillämpning i barns och ungdomars liv.

1.2 Bris region Syds regionråd
Regionrådet i Bris Syd har sedan rnedlemsmötet den 18 mars 2013 haft följande sammansättning:
Kristina Andersson, Kristin Fransson, Mikaela Fernqvist, Ellen Gustafsson, Anders Lindmark och Sofia
Åkerman.
Fem möten har hållits under verksamhetsåret. Efter kongressen i maj fick regionrådet uppdrag att
välja tre medlemmar från regionen för att ingå i den nya referensgrupp som tillsatts för att arbeta
med utvecklingen av medlemsinflytande
och medlemsaktiviteter
(se mer under rubriken
medlemmar).

1.3 Kansli
Till följd av organisationsförändringen

flyttade

var mer anpassade till den nya verksamheten.

Bris Syd under sommaren till mindre lokaler som
Flytten skedde inom samma fastighet. Ny adress fr

o m den 1 augusti är Bris region Syd, ÖresundCity, Östra Rönneholmsvägen

7, 211 47 Malmö.

1.4 Personal
Med anledning av organisationsförändringen har regionen haft stora förändringar på personalsidan
under verksamhetsåret.
När verksamhetsåret inleddes hade Region Syd en vakans efter ett Bris-ombud som slutat vid
årsskiftet. 1 slutet av mars slutade ännu ett Bris-ombud varpå ytterligare en vakans uppstod. På
grund av den stundande organisationsförändringen gjordes inga nyrekryteringar istället anställdes
timvikarier för att stötta upp under de pass där fler Bris-ombud behövdes i stödverksamheten.
Under våren genomfördes internrekrytering till de nya tjänsterna. När den nya organisationen sattes
i bruk och de nya tjänsterna var tillsatta uppstod viss övertalighet varför ett par av regionens
medarbetare sades upp på grund av arbetsbris.
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Grundbemanningen för region Syd är idag tre regionombud
deltidsanställd kansfist och en kontorsvaktmästare.

och en regionchef. DärtiE kommer

Anställda under året har varit
Regionchef
100%
Bris-ombud/
525% to m 30 aug varav 75% vakans to m 31 mars, 175% vakans tom 31
Regionombud
maj och t om 31 aug 225% vakans. From 1 sep 300% ordinarie personal)
Kanslipersonal
210% t o m 30 september. Efter 1 sep 150% (varav 140% år trygghetsoch lönebidragsanstänningar).
Utöver kanslipersonal har några erfarna jourare vikarierat som Bris-ombud på de vakanser som
uppstått då ordinarie personal avslutat sina tjänster.
Personalmöten har hållits i princip varje vecka och därutöver har ett antal regionala planeringsdagar
genomförts. I september deltog all regionspersonal vid Bris gemensamma personaldagar och i
november deltog regionbud och regionchef i Bris gemensamma planeringsdagar för Bris regionenhet.
Under våren möttes också Bris-ombuden för veckovisa planerings-och uppföljningsmöten
stödverksamhet. Bris-ombuden hade också månadsvis extern handledning så länge
stödverksamheten var förlagd till regionen.

av Bris

Fortbildning av personal
Regionchefen och ett regionombud deltog i FRII's 2-dagarsutbildning Grundkurs i insamling.
Ett regionombud har gått en en-dagars säljutbildning.
Regionchefen gick en en-dagsutbildning i MySoft.
Deltagande i seminarier och konferenser
Personal från Bris region Syd har deltagit följande konferenser/seminarier
Internet i Fokus, i Malmö
Verksamhetskonferens med Sensus, Malmö
Stora Måldagen, Stockholm
Nationella samverkan
Under våren avslutades projektet Bris-akademin där Bris Syds regionchef suttit i styrgruppen och ett
Bris-ombud varit med i arbetsgruppen. Projektet presenterades i en slutrapport som presenterades i
organisationen under vårens senare del. Regionchef och ett regionombud deltog under våren i en
konferens om Bris kunskapssyn.
Ett regionombud har i samarbete med en kollega i Stockholm arbetat med att ta fram ett koncept för
Bris utbildningar i Webbaserat stöd.
Ett regionombud från Syd deltog i planering, genomförande och uppföljning av
introduktionsutbildningen
för den nya Stödenhetens personal, Bris-kuratorerna.

1.5 Verksamhetens

kostnader

Sedan 2008 har Bris region Syd varit en del av förbundet Bris. Därför redovisas ekonomiska rapporter
tillsammans med övriga regioner och förbundskansliet. Varje region eller enhet har en budget att
föfla. Vissa intäkter och kostnader är dock gemensamma sedan organisationen blev en juridisk enhet.
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Verksamhetens kostnader är till stor del personalkostnader inom handledning, utbildning och
har utfört sitt arbete på
kvalitetssäkring av volontärer i Bris stödverksamhet. Volontärerna/jourare
ideell basis. Inte heller till regionrådet har arvode utgått.

2 Bris Stödverksamhet
Stödverksamheterna för barn och ungdomar upp till 18 år omfattar Bris 116 111, Bris mejlen, Bris
chatt samt Bris Forum.
Fram till den 1 september bedrevs stödverksamheten så som tidigare utifrån de regionala kanslierna
Verksamheterna
enligt av styrelsen fastställda riktlinjer.
och bemannades av volontärer/jourare
På grund av omorganisationen och svikande medlemsantal
bemannades av volontärerna/jourarna.
har även Bris-ombud behövt bemanna stödverksamheten periodvis. Utöver dessa verksamheter för
barn och ungdomar finns även Bris Vuxentelefon —om barn.
Ansvaret för att leda arbetet med de olika stödverksamheterna har varit ålagda Bris-ornbuden på
varje region. I det arbetet har utbildning och stöd/handledning för de ideella medlemmarna på
regionen utgjort en stor del. Utöver detta har det ingått övrig jourarvård i form av information,
enskilda samtal, fortbildning etc. Ansvaret för stödverksamheterna innebar även att samordna och
administrera driften av det dagliga arbetet i stödverksamheten.

2.1 Bris 116 111
Syftet med Bris 116 111 år att lyssna på, stödja och bekräfta barn och ungdomar, som behöver en
vuxen att tala med. Att utifrån Barnkonventionen och Svensk lag informera barn och ungdomar om
deras rättigheter och de instanser i samhället som har ansvar för barns välfärd, samt att bistå de barn
och ungdomar som söker Bris hjälp. Barnen som ringer garanteras anonymitet.
Region Syds uppdrag har varit att bemanna två jourpass med fem linjer/vecka enligt ett nationellt
schema. Syd har ansvarat för bemanningen på fredagar. Sommarjouren fördelades enligt ett rullande
femårs veckoschema och Syd ansvarade under sommaren för vecka 26.
Jourarna har besvarat samtalen i ett gemensamt rum med 3-6 personer åt gången. Ett jourpass är tre
timmar. Jourarna har kommit en kvart innan passet för en genomgång samt stannat en halvtimme
efter passet för reflektion och handledning. Alla pass kvalitetssäkras av ett närvarande BRIS-ombud,
BRIS-ombudet har haft det övergripande ansvaret för
såsom BRIS interna riktlinjer föreskriver.
passet samtidigt som man ger stöd, handledning och övertar uppdrag från barn och ungdomar..
Det har under året varit svårt att få tillräcklig bemanning av jourare på passen, vilket har medfört att
Bris-ombud kallats in för att garantera tillgänglighet för barn och unga som sökt sig till Bris.

2.1.1 Uppdrag
I de fall ett barn som kontaktar Bris behöver mer hjälp av Bris än vad som kan erbjudas i den
kan barnet erbjudas upprepad kontakt med en och samma person
ordinarie stödverksamheten
(Bris-ombud) inom Bris, ett s.k. uppdrag. Ett uppdrag kan resultera i att barnet får kontakt med en
myndighet, oftast socialtjänsten. Hjälpen sker alltid på uppdrag av och i samförstånd med barnet.
Uppdragsarbetet kan också resultera i en akut insats i form av kontakt med socialjour eller polis.

2.2 Bris mejlen
Syftet med Bris mejlen är att erbjuda barn och ungdomar dialog med en vuxen i skriftlig form som
komplement till telefon. Precis som i Bris 116 111 utgår Bris utifrån Barnkonventionen och Svensk lag
för att informera barn och ungdomar om deras rättigheter och om de instanser i samhället som har
ansvar för deras välfärd. Grundprincipen för kontakterna bygger på att barnen, via vår hemsida
www.bris.se, kan skriva anonymt med egna lösenord så att deras identiteter därigenom är skyddade.
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Bris region Syd har under perioden januari- september bemannat Bris mejlen på tisdagar. Målet har
varit att besvara minst 35 mejl om dagen. För att nå målen har Bris-ombuden även under övrig tid
fått prioritera att besvara mejl. Under sommaren har region Syd ansvarat för två veckor.

2.3 Bris forum
Bris webbaserade stödverksamheter på hemsidan går under samlingsnamnet Bris forum. De olika
delarna är Min Dikt, Glädjekällan samt Diskussionsforum. Syftet med Bris forum är att via hemsidans
olika forum ge barn och ungdomar möjlighet att få stöd av Bris, från andra unga samt möjlighet att
uttrycka åsikter, skriva av sig och ta del av andras erfarenheter. Det ska även vara ett komplement till
andra sociala sajter genom att erbjuda en genomgripande vuxennärvaro. Denna vuxennärvaro
innebär bland annat att Bris läser alla inlägg innan de läggs ut, kommunicerar med det enskilda
barnet när inlägg nekas och lägger ut kommentarer från Bris där så krävs.
Diskussionsforum är den största verksamheten inom Bris forum.
Region Syd har valt att enbart Bris-ombud modererar forumet.

2.4 Bris chatten
Syfte med Bris-chatten är att via chatt stödja och bekräfta barn och ungdomar som behöver kontakt
med en vuxen, och att utifrån FN:s konvention om barns rättigheter och Svensk lag informera barn
och ungdomar om deras rättigheter och om de instanser i samhället som har ansvaret för barns
välfärd.
Bris-chatten är sedan 2012 en permanent stödverksamhet inom Bris.
Bris-chatten har under perioden januari - september varit öppen och tillgänglig för barn och
ungdomar 5 dagar/v. Öppettiderna för Bris chatten har varit 15.00 - 21.00
måndag - fredag. Under den perioden har region Syd ansvarat för två-tre pass/vecka, tisdagar 15-18
och tisdagar 18-21 samt torsdagar 18-21. Passen bernannades till största del av jourare men även av
Bris-ombud. Under sommaren har region Syd ansvarat för två veckor.

2.5 Bris Vuxentelefon

- om barn

Till Bris Vuxentelefon - om barn kan vuxna ringa för att samtala om frågor som rör barn och
ungdomar. Den är en telefon för vuxna som oroar sig för något barn i sin närhet; en möjlighet för
vuxna att ringa om barn som inte själva kan kontakta Bris. Det kan även vara någon professionell
person i barns omgivning som vill ha stöd och råd. Tillsammans med Bris kan den vuxne uttrycka sin
oro och sina frågor och få hjälp att komma vidare. Bris Vuxentelefon- om barn är en viktig del av Bris
arbete då den är ett komplement till dialogen som förs med barn och ungdomar.
Bris Vuxentelefon - om barn var under perioden januari - september öppen varje vardag mellan kl.
10.00 - 13.00
Under den perioden har Bris region Syd ansvarat för måndagar och bemannats av Bris-ombud.
Under sommaren har region Syd ansvarat för en vecka.
Sedan 2010 har Bris även en hemsida: www.barnperspektivet.se
som riktar sig till vuxna. Med
Barnperspektivet.se vill Bris lyfta barnens perspektiv, sprida och öka kunskapen om barns behov och
rättigheter, stödja föräldrar och andra vuxna i sin relation med barn och stärka vuxna att agera om
barn far illa.

2.6 Den ideella jourkåren

inom Bris

2013 genomfördes 1 421 ideella arbetstimmar inom stödverksamheten
i Syd. Under januari
avslutades Region Syd sista jourarutbildning. Den hade påbörjats under hösten 2012. De nyutbildade
jouarna var ett välkommet tillskott då flera av de tidigare aktiva valt att avsluta sina uppdrag. 1övrigt
erbjöds ingen ny-eller fortbildning for jourare.
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Region Syd har under året informerat de ideella medlemmarna om Bris omorganisation. Region Syd
har fört samtal med jourarna om vilka möjligheter som kan finnas att även efter ornorganisationen
fungera som volontärer.
I juni inbjöd region Syd till en avslutningsfest på Ångbåtsbryggan i Malmö. Vid det tillfället kom också
Behrang Miri och pratade om engagemang och förändring.

3. Bris Kunskap
Bris erbjuder utbildningar, seminarier och föreläsningar där grunden är erfarenhet från vår dialog
med barn och unga i olika livssituationer. En viktig del i Bris arbete är att förmedla den kunskap vi
samlat genom våra erfarenheter i Bris stödverksamheter för barn, unga och vuxna.
3.1 Bris-akademin
BRIS-akademins position och verksamhet har stärkts ytterligare under året genom att vi bl.a.
utvecklat befintliga och introducerat nya utbildningsmaterial. Under året har även stödet för
kursadministration utvecklats och förbättrats.
Att samtala med barn och barnperspektiv
Under 2013 genomfördes 13 utbildningar och föreläsningar på temat samtal med barn och
barnperspektiv runt om i regionen. Intresset finns inom skilda målgrupper, både professionella som
möter barn i sitt dagliga arbete och ideella inom olika föreningar där barn vistas under sin fritid.
Listan visar vilka vi nått med Bris kunskap i ämnet.
Konfirmandledare

i Svenska Kyrkan i Växjö, i samarbete med Sensus

Svenska kyrkans personal i Lund, i samarbete med Senus
Vuxenstuderande på KY utbildning för barnskötare i Växjö
Personliga assistenter på Lövets personlig assistans i Eslöv
Västra skolan föräldraförening

i Malmö

Ledare inom Skånes Fotbollförbund vid fyra tillfällen i Trelleborg, Veberöd, Sjöbo och
Kävlinge,
Idrottsledare inom Skåneidrotten i Lund
Poliser i fortbildning vid två tillfällen på Polishögskolan i Växjö
Anställda på sociala jouren i Malmö stad, en utbildning om fyra tillfällen
Ideella ledare på Tjejer i förening i Malmö
lärare på VRE education i Malmö
Bibliotekarier på Länsbiblioteket i Kalmar
Studenter på Folkhögskolan i Eslöv
Ideella ledare på FemCenter, Malmö, Samtal med barn
Allmänheten på en föreläsning tillsammans med Sensus i Kalmar

Ungas vardag på internet
Intresset för ungas vardag på internet är fortfarande stort och vi har haft fler sökande än vi kunnat
utbilda Under året har region Syd genomfört följande föreläsningar och utbildningar:
Föreläsning för föräldraföreningen

på Västra skolan i Malmö

Tre endagars utbildningar för professionella som möter barn, i Malmö och Växjö.
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3.2 Samverkan med Studieförbundet

Sensus

Redan i början av året inbjöd Bris verksamhetsledare på Sensus till en verksamhetsdag. Det
resulterade i flera goda samverkansaktiviteter runt om i regionen. Oftast kring föreläsningar i olika
former och teman i så väl Malmö, Växjö och Kalmar. Under året har vi också träffats för fortsatt
planering för utveckling av samarbetet.

4. Påverkansarbete
4.1 Nätverkande
Ett av Bris uppdrag är att arbeta opinionsbildande och ett sätt är att regionen deltar i ett antal
natverk och projekt för att synliggöra barn och ungas situation och bedriva påverkansarbete på
barnområdet.
De sammanhang vi fokuserat på under 2013 är att vara aktiva i är:
Nätverket för barnets rättigheter i Malmö
Malmö mot diskriminering
Nätverket för Social Ekonomi i Skåne
Referensgrupp Egonova
Frivillignätverket

i Malmö

4.2 Psykisk ohälsa
Region Syd har under året fortsatt att sprida information om psykisk ohälsa bland unga utifrån
Med ekonomiska stöd från Färs & Frosta Sparbanksstiftelse har vi
rapporten "Se hela mig".
genomfört fem föreläsningar.
1Höör var målgruppen lokala politiker, chefer och rektorer inom kommunen.
1Eslöv riktade sig föreläsningen till socialsekreterare och lärare.
1Hörby gjordes två föresläsningar, den ena gentemot anställda inom socialtjänst och skola
och den andra skedde i samarbete med biblioteket och var riktad mot allmänheten.
1Kävlinge var också målgruppen anställda inom socialtjänsten och skola.

Med stöd från Astra Zeneca erbjöds ytterligare föreläsningar utifrån "Se hela mig!"
På Sibbhult skola i Östra Göinge fick skolpersonalen en föreläsning
1Oskarshamns kommun genomfördes en föreläsning för anställda inom socialtjänst och
skola.
På Ingelstadsgymnasiet i Ingelstad genomfördes en föreläsning för lärare
1Lund beställde föreningen Makalösa föräldrar en föreläsning till sina ideella ledare.
Under Skåne veckan för Psykisk hälsa genomfördes ytterligare en öppen föreläsning utifrån
rapporten tillsammans med studieförbundet

Sensus i Malmö.

4.3 När pengarna inte räcker
1 april arrangerades ett heldagsseminarium i Malmö där Bris och Sos Barnbyar presenterade
resultatet av sitt genomsamma projekt "När pengarna inte räcker —barn i Sverige och Mocambique
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berättar om ekonomisk utsatthet".
I anslutning till seminariet
dagarshoring med barn från Malmö utifrån projektets tema.

genomfördes

också en två-

4.4 hfässor/festivaler/event
Under året har Bris syd deltagit med informationsbord och liknande vid ett flertal mässor, festivaler
och andra event. Arrangemangen har haft olika karaktär. När evenemangen riktat sig till barn och
unga har Bris huvudsakliga budskap varit att sprida information om att Bris finns och vilket stöd barn
och unga kan förvänta sig. När målgruppen varit vuxna har budskapet dels varit att ge information
om Bris och organisationens verksamhet —både till barn och vuxna dels att på olika sätt berätta om
vad barn berättar om för Bris i syfte att påverka samhället till en bättre plats för barn.
Vid den årliga Tjejmässan under sportlovet i Malmö
Under Lunds kommuns konferensdagar för kommunens personal
Konferens för skolsköterskor på temat Barnets bästa i Helsingborg
Ungdomstinget i Lund

4.5 Bris information
-

En viktig uppgift är att sprida information om att Bris finns och vilket stöd vi ger till barn och unga
som har behov av stöd från en vuxen. Och även vilket stöd vi ger till vuxna som har frågor om barn.
Under året har Bris Syd varit underbemannade både på personal-och volontärsidan så vi har inte
kunnat besvara alla förfrågningar. Vi bedrivit Bris-information i mån av resurser.
Vid två tillfällen har vi besökt gymnasieklasser på Bergaskolan i Eslöv
Malmö har vi träffat klasser på Drottning Blankas gymnasium och på St Petri.
I Kristianstad har Bris Syd besökt Lejongyrnnasiet
I Helsingborg har vi mött grundskoleelever på Pauliskolan.
I Halmstad har vi berättat om Bris vid en föräldraträff

arrangerad av Föräldraföreningen

I samband med Kulturskolan i Vellinges välgörenhetskonsert gav vi Bris-information till
allmänheten
I Sjöbo kommun har Bris Syd informerat om Bris för SFIelever
Vi har också tagit emot socionomstudenter

från lunds universitet på studiebesök

4.5 Sociala medier
I slutet av året, den 28 november, lanserade Bris region Syd sin egen Facebook-sida i ambition att
kunna vara en regional kontaktyta för så väl medlemmar och volontärer som övriga som vill följa Bris
viktiga arbete i regioner. Vid årets slut hade vi 200 gillare och ambitionen inför fortsatt utveckling
2014 är givetvis stor.
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5. Insamling
Kommuner
med

och landsting står för en stor del av regionens egna insamlade

bidrag

aktiviteter

från fonder,

stiftelser

och övriga gåvor.

Övriga intäkter

medel tillsammans

är olika insamlingar,

och utbildningar/föreläsningar.

5.1 Kommuner,Landstingsamt Fonder/Stiftelser/Organisationer
1region Syd ingår 59 kommuner och 5 landsting/regioner.
Bris erbjuder i form av stödverksamheten
till barn och unga ett förebyggande
komplement till kommunernas och landstingens lagstadgade verksamhet.

arbete och ett

Från regionens 59 kommuner i BrisSyd sökte vi 10 kr/barn från och med år 2013.
Vi fick bidrag från 41 av dessa kommuner och av 9 st. fick vi mellan 5-10 kr/barn. Den totala beviljade
summan var 666 952 kr. Det innebär 1,63 kr/barn (snittet för riket var 2,78 kr/barn). De kommuner
som ger Bris avslag motiverar oftast med att Bris inte har någon lokal verksamhet i deras kommun
och ser inte till att det stöd som Bris ger genom att kommunens barn och unga kostnadsfritt och
anonymt kan vända sig till Bris för att få stöd.
Bris Syd har 5 landsting/regioner inom sin region och av dem beviljade 3 st. tillsammans 380 000 kr.
Bris Syd söker aktivt bidrag från fonder och stiftelser. För år 2013 gjordes ansökningar till 11 olika
fonder. Det resulterade i att vi fått bidrag med 295 000 kr till regionens stödverksamhet, volontärer
och övrig verksamhet för detta år.
Följande stiftelser och fonder har gett bidrag under 2013: Trolle och Hervanders Stiftelser, Lindens
Advokatbyrå Ab, Mats Klebergs stiftelse, Lars Hiertas minne, Åhlens stiftelse, Åke Wibergs Stiftelse,
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Kronprinsessans Margaretas rninnesfond och Sparbankstiftelsen
Öresund.
Olika organisationer (Odd Fellow, Lions, Frimurarloger, Rotary m.fl.) har gett bidrag med
sammanlagt ca 34 881 kr.
En del församlingar upptar kollekt till Bris verksamhet och många kyrkliga grupper, som bland annat
syföreningar bl, a. har skänkt pengar till Bris. Vi gör en ansökan om kollekt till svenska kyrkan varje år.
Intakter från organisationer och kyrkor tillfaller en gemensam resultatenhet för hela Bris.
Bris Syd har aven haft intäkter från utbildningar och föreläsningar som gjorts under året. Dessa
bokförs på ett gemensamt konto på Bris: Bris akademin.
Totalt kan vi se en minskning av bidragen jämfört med 2012.

S.2 Insamlingallmänhet
Enligt planen skulle insamling från allmänheten vara en verksamhet främst för våra volontärer men
på grund av omorganisation och underbemanning har denna verksamhet inte kommit i gång som vi
önskade. En ny plan för 2014 är under bearbetning och nya volontärer på väg in i arbetet. Under
2013 fokuserade vi på redan tidigare upparbetade kontakter som i sin tur gör insamlingar till förmån
för Bris.

5.3Företagssamarbeten
Även när det gäller företagssamarbeten kom regionen igång senare med detta arbete än planerat på
grund av omorganisationen. Flera nya kontakter har skapats och arbetet kommer att fortsätta in
under 2014. Syftet är att hitta samarbeten som löper under längre tid i syfte att säkerställa en hållbar
utveckling för organisationen.
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I samband med avvecklingen av stödverksamheten i regionen kunde region Syd bjuda alla jourare på
en fin och välförtjänt avslutningsmiddag tack vare stort stöd från NE och Optimat i Malmö.
Under hösten kunde region Syd få nya lokaler anpassade till sin nya verksamhet tack vare samarbete
och stöd från Anneli Reimer Consulting AB/ÖresundCity.

6. Medlemmar
Bris Syd hade 898 medlemmar per den 31 december 2013 vilket innebär ett minskning sedan 2012.
Den 20 februari inbjöds medlemmar och volontärer
till en informationsträff
kring Bris
organisationsförändring där Generalsekreteraren och chefen för Bris stödenhet deltog. Syftet var att
beskriva vägen fram och vilka underlag som låg till grund för beslutet att genomföra förändringen.
I samband med medlemsmötet den 18 mars valdes 7 ombud till att representera medlemmarna i Syd
vid Bris kongress i maj 2013. Ett förmöte för ombuden hölls i början av maj.
På kongressen i maj 2013 beslutades att Bris under hösten 2013 skulle starta ett projekt för att
arbeta fram en tydligare modell for hur Bris ska utvecklas som medlemsorganisation. Kongressen
fattade också beslutet att tillsatta en referensgrupp där tre medlemmar/ region skulle ingå. Målet
med projektet år att:
Skapa ramar och rutiner för hur Bris långsiktigt ska arbeta med medlemmar och volontärer
Hitta former för medlemskommunikation

Se över former för medlems- och volontärrekrytering
Upparbeta en utbildningsplan för medlemmar och volontärer
Regionrådet i Syd valde i augusti följande tre representanter från Syd för att ingå i referensgruppen:
Anders Lindmark från regionrådet, Rowena Lee Jensen fd volontår i stödverksamheten och Magnus
Göransson medlem från Ronneby.
Den 3 oktober genomfördes en första workshop där referensgruppen
tillsammans med
representanter från förbundsstyrelse, region- och kanslipersonal samt projektledaren deltog. Målet
med den första workshopen var att satta ramarna och konkretisera tidsplanen för arbetet med
projektet.
Efter den första workshopen började projektledaren tillsammans med referensgruppen att fylla
ramarna kring medlems- och volontärarbetet med relevant innehåll. Projektets handlingsplan ska
sedan presenteras för Bris förbundsstyrelse i februari 2014.
Som ett led i medlemsarbetet
har alla regioner under november
månad genomfört
informationsträffar
för medlemmarna.
Syftet med informationsträffarna
var att uppdatera
medlemmarna om vad som är på gång i Bris och informera om medlemsprojektet.
Den 5 december genomfördes ännu en workshop med referensgruppen där projektet ytterligare
konkretiserades. Mellan de två olika workshopen har referensgruppen
dessutom haft flera
"hemuppgifter".
En viktig aspekt av referensgruppen har varit deras möjlighet att hela tiden kunna
följa arbetet och löpande ge feedback på innehåll och process.
Region Syd bjöd in till en informationsträff
och workshop den 25 november då volontärer och
medlemmar som tidigare visat intresse av att engagera sig i ett volontäruppdrag fick information om
det pågående medlemsarbetet och ge referensgruppsdeltagarana från Syd input för det fortsatta
arbetet. De fick även information om Bris nya stödenheten samt vilka uppdrag som kommer att
finnas för volontärer i framtiden.
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Medlemskomrnunikation. Medlemmarna inbjuds till medlemsmöte genom ett centralt
utskick i medlemsnytt och får även del av BRIS-information genom BRIS-tidningen,
medlemsblad och BRIShemsida wwvi.bris se samt på Facebook.
Malmöfestivalen.
Även i år deltog Bris syd i frivilligtältet tillsammans med andra frivilligorganisationer med
inriktning mot socialt arbete i syfte att rekrytera nya volontärer och att visa upp vårt arbete
för festivalbesökare.

7. Tack
Bris region Syd vill rikta ett varmt tack till alla som under 2013 har gjort vår verksamhet möjlig —
genom bidrag och gåvor av olika slag och genom engagerat arbete.

Tack till alla medlemmar som visat engagemang och aktivt bidragit till utvecklingen av organisationen
under året. Tack till alla jourare som bemannat stödverksamheten och som kämpade in i det sista när
vi under slutet av sommaren stängde ner stödverksamheten i Syd. Tack också till alla vikarier som
hoppade in med kortvarsel när vi behövde extra bemanning på personalsidan. Tack till regionråd och
andra frivilliga som engagerat sig och som har givit av sin tid och bidragit med klokhet och goda
ideer.
Ett stort tack också till de kommuner, lansting, företag och privata givare som stödjer Bris. Ert stöd till
Bris region Syd skapar förutsättningar för det arbete vi gör för barn och unga.
Vi vill också rikta ett extra tack för det tålamod och förståelse som omorganisationen

har kräyt.
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