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Riksföreningen

ALLAS BARNBARN

årsmöte 2016-03-18

för läsfrämjande generationsmöten
i förskola och förskoleklass

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för år 2015

Styrelsen för Riksföreningen ALLAS BARNBARN får härmed avge verksamhetsberättelse för föreningens tolfte verksamhetsår.
Styrelsen
har under året haft följande sammansättning:
Birgitta Ahlén
ordförande
Gerd Klang
kassör
Margaretha Dahlström
ordinarie ledamot
Berit Hedberg
ordinarie ledamot
Karin Stenör Lindberg
ordinarie ledamot
Ingrid Torstensson
suppleant
Anita Lundberg
suppleant
Valberedning
Gertrud Widerberg (sammankallande) och Karin Runevad. En vakans.
Revisorer
Meta Lindqvist (ordinarie) och Anne-Lise Kvål (suppleant).
Årsmöte och styrelsemöten 2015
Ett välbesökt årsmöte hölls på Göteborgs stadsbibliotek den 19 mars med mycken information
och många diskussioner om Allas Barnbarnverksamheten i kommunerna och om hur man startar
en Allas Barnbarnförening. Som avslutning på årsmötet berättade projektledaren Gertrud
Widerberg om det nya Kulturrådsprojektet Bokstart, som ska pågå i Göteborg, Landskrona och
Södertälje i 1½ år. På eftermiddagen anordnade vi en Inspirationsdag med ett uppskattat föredrag
av bilderboksförfattaren Lisen Adbåge samt information och frågestund om Allas Barnbarn på
trappscenen på Stadsbiblioteket.
Årets första styrelsemöte ägde rum på biblioteket i Knivsta den 23 januari då vi planerade
årsmötet och sammanfattade det viktigaste som hänt 2015, bl. a bildandet av en
Göteborgsförening av Allas Barnbarn, som har ungefär 60 medlemmar. För övrigt diskuterades
vårt deltagande i Bok och Biblioteksmässan, nya Allas Barnbarn-knappar, hemsidan och vår nya
ansökan till Kulturrådet. Nya texter och revideringar av hemsidan skickades den 8 mars till
kassören fvb till den som ska revidera sidan.
Det andra styrelsemötet ägde rum på Svenska barnboksinstitutet i Stockholm den 20 maj med
hela styrelsen närvarande. Vi avvaktar besked om pengar från Kulturrådet för att fortsätta vårt
mångkulturella projekt Allas Barnbarn – generationsövergripande mångkulturell läsning för
förskolebarn fram till årets slut. Montern med innehåll, biljetter mm på Bok och Bibliotek
diskuterades och beslutades. 5000 kr avsattes till hemsidan.
Årets tredje styrelsemöte ägde rum på stadsbiblioteket i Borås där Ingrid Torstensson och Ulla
Rosberg berättade hur de arbetat och fortsätter att arbeta med vårt mångkulturprojekt Vi fick
också en visning av Barnens kulturrum Knacka på.
Bok & Biblioteksmässan summerades. Vi har bokat monter även för år 2016. Vårt
informationsmaterial diskuterades ingående. Framför allt huvudbroschyren i A5-format behöver
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revideras ordentligt – den har fungerat med smärre omarbetningar och förtydliganden sedan
1999 och senaste upplagan är nästan slut. Vårsammanträdet 2016 bör besluta om innehåll,
utförande och upplagor.
Årsmötet 2016 diskuterades, (datum plats och Inspirationseftermiddagens innehåll) och
fördelningen av arbetsuppgifter gjordes. Vi beslöt avisera en utökning av antalet
styrelsemedlemmar för att få in representanter från fler regioner. Detta föranleder enligt
stadgarna ett första beslut 2016, ett andra vid årsmötet 2017 och sedan en ändring i stadgarna
2017. Vi diskuterade om vi ska ansöka om pengar från Postkodlotteriet eller andra instanser,
vilket förutsätter en betydligt större verksamhet. Arbetet med hemsidan togs upp: vi har bytt
webbhotell och ändrat adressen till www.allasbarnbarn.se .
Styrelsen har dessutom hållit nära kontakt, dels genom mindre planeringsmöten när vi mötts i
samband med t.ex. Bok och Bibliotek.
Vid varje styrelsesammanträde har rapporter lämnats om vad som har hänt sedan föregående
möte, utförda uppdrag, den mångkulturella verksamheten, verksamheten ute i landet och annan
verksamhet av intresse för riksföreningen. Valberedare och revisorer har informerats genom att
protokoll och kallelser har skickats till dem.
Verksamhet
Den utåtriktade verksamheten har bedrivits inom ramen för föreningens stadgar. Så långt möjligt
har styrelsen följt upp Verksamhetsplanen och alltmer arbetat med informationen om Allas
Barnbarn, genom artiklar i tidskrifter och framför allt besvarat många frågor och givit råd om
verksamheteten via telefon och e-post.
Generationsskiftena bland Allas Barnbarnläsarna i kommunerna har fortsatt under 2015.
Många har fallit ifrån av olika skäl, som ålder, sjukdom byte av personal på bibliotek, förskolor
och studieförbund. Vi har därför fortsatt göra stora insatser för att rekrytera nya läsare runt om i
landet och se till att det blir ny- och omstart av Allas Barnbarnverksamheten och startande av
nya studiecirklar. Den kartläggning som styrelsen har gjort och som fortsätter under våren 2016
visar att vi har verksamhet i ca 70 kommuner. Några kommuner har en mycket livaktig
verksamhet, Göteborg har ca 100 läsare, Kungsbacka ca 40 och Allas barnbarn i Norrort
(Sollentuna-Danderyd-Täby-Lidingö) över 50 läsare, dvs de kommuner som har bildat en lokal
Allas Barnbarnförening har den intensivaste verksamheten.
Det är också påtagligt och positivt att Allas Barnbarns koncept och verksamhet når ut till
alltfler personer, förskollärare, föräldrar och blivande läsare. Varje vecka ringer en eller flera
personer, mycket ofta förskollärare, som hört talas om eller läst om Allas Barnbarn och önskar
att en läsare ska komma till just deras förskola. Mycket ofta frågas det om läsare på andra
modersmål finns att tillgå, framför allt i Göteborgsområdet, där vi ju satsar särskilt i vårt
mångkulturella projekt.
Styrelsen åker gärna ut till kommuner som vill starta eller vidareutveckla Allas
Barnbarnverksamheten.
Centrala, regionala, och lokala inspirations- och utbildningsdagar samt cirkelverksamhet
Många bibliotek bjuder regelbundet in Allas Barnbarn-läsarna till sina utbildningsdagar, vilket är
mycket uppskattat. Lokalföreningarna i Norrort och i Kungsbacka har dessutom haft flera
inspirationsdagar, sammankomster och studieresor.
Studiecirklar för utbildning av läsare har ägt rum i många kommuner. Riksföreningen vill
gärna få information framöver om var det pågår studiecirklar. Mycket informationsmaterial har
skickats ut både i pappersform och som pdf-filer till pensionärer och pensionärsföreningar och
till många bibliotek på flera orter i landet.
Information
Riksföreningen hade även 2015 en monter, på årets Bok- & Biblioteksmässa i Göteborg 24-27
september i samverkan med Allas Barnbarn i Göteborg och Kungsbacka. ABB-pärmen med
klipp och bilder från hela landet, böcker och väggarna i montern visade vår verksamhet. Mycket
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information gavs, mycket informationsmaterial delades ut och många kontakter togs som senare
följdes upp och vi fick åtskilliga önskemål om att starta verksamhet i flera kommuner och län.
Bok och Biblioteksmässan har blivit en alltmer viktig del av vår strävan att sprida kännedomen
om Allas Barnbarn.
Allas Barnbarns informationsmaterial som används i den löpande verksamheten finns utlagda
som pdf.-filer på Allas Barnbarns hemsida för nedladdning och kopiering av bibliotek,
lokalföreningar och alla intresserade. Under året har vi också tagit fram nya Allas Barnbarnknappar att användas av våra läsare.
Flera lokala tidningar och tidskrifter runt om i landet och många biblioteks hemsidor har under
året haft trevliga artiklar om Allas Barnbarnverksamhet med fina bilder på pensionärer som läser
för förskolebarn. Varje gång märks detta genom att styrelsen får en ökad efterfrågan på
verksamhet i resp. kommun. Vår verksamhet har också uppmärksammats i inslag i flera
lokalradiostationer.
Hemsidan
Under året har arbetet med att förbättra och utöka Allas Barnbarns hemsida fortsatt. Framför allt
har rubriken Så här gör vi väckt intresse. Vi har bytt webbhotell och ändrat vår adress till
www.allasbarnbarn.se. Vår nya hemsida kommer att bli ett viktigt informationsmedel som
kommer att användas alltmer för information och stimulans i verksamheten, för nedladdning av
Allas Barnbarns informationsmaterial, för information om aktuella händelser – helst från hela
landet - för spridande av goda idéer och arbetssätt och för information om nyutkommen litteratur
mm.
Mångkulturell verksamhet
Vårt mångkulturella projekt Allas Barnbarn – läsfrämjande och generationsövergripande
verksamhet för förskolebarn med många språk som pågått 2010 – 2013, framför allt i Borås,
Göteborg och Skövde och som knutit an till Allas Barnbarns tidigare projekt Mångkulturella
läsfrämjare i förskolan, har följts upp av ett nytt läsfrämjande projekt med stöd av Kulturrådet
Allas Barnbarn - generationsövergripande mångkulturell läsning för förskolebarn, ett projekt
som planerats pågå i två läsår, från 1 november 2013 till 31 december 2015.
Avsikten är att fortsätta och fördjupa och förbättra vårt arbete med att ge förskolebarn språklig
stimulans, läsglädje och läslust genom högläsning och berättande av äldre personer med andra
modersmål än svenska. Lokalt håller Allas Barnbarnssamordnarna i den löpande verksamheten
med stöd av projektledaren, ordföranden. Intresset för våra mångkulturprojekt har ökat högst
påtagligt, i synnerhet i Borås och Göteborgsområdet.
Mångkulturell verksamhet inom studiecirklar och ute på förskolorna har bedrivits under hela
året i Allas Barnbarn-kommunerna och många personer från hela landet har ställt intresserade
frågor om verksamheten. Liksom föregående år har våra mångkulturella projekt i alla
sammanhang varit med på dagordningen, såväl i styrelsen som i informationen om
riksföreningens basverksamhet.
Samverkansorganisationer
Riksföreningen Allas Barnbarn har ett samverkansavtal med Studieförbundet Vuxenskolan (SV)
sedan år 2005. Samarbetet består för närvarande främst kring studiecirkelverksamheten.
Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) är också aktiva inom Allas Barnbarn genom studiecirklar i
ett antal kommuner. Alltsedan det ursprungliga projektet som var upptakten till Allas Barnbarn
har ju ABF och PRO deltagit i utvecklingen av Allas Barnbarn, precis som SV och SPF.
Övriga samverkansparter är främst En bok för alla och Svenska Barnboksinstitutet, som stöder
Allas Barnbarn genom att sprida våra broschyrer och genom att sprida information om Allas
Barnbarnverksamheten och ställa möteslokaler till förfogande.
Riksföreningen Allas Barnbarn är sedan hösten 2011 ombud för En bok för alla, vilket innebär
att varje bokbeställning som har vårt kundnummer ges 50 % rabatt på cirkapriset. Böckerna
faktureras på Allas Barnbarn, att. vår kassör Gerd Klang, som sedan skickar räkning till den
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Allas barnbarnsgrupp som beställt och fått böckerna levererade till sig. Innan beställningen sker
bör kontakt tas med kassören eller ordföranden i Allas Barnbarn.
.
Riksföreningens ekonomi
Riksföreningen har fått bidrag till montern på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg från SV i
Västra Götaland. Under 2016 behöver Allas Barnbarn ökat stöd för att kunna delta i Bok- och
Biblioteksmässan och för att kunna utveckla vår utbildnings- och informationsverksamhet.
Angående den ekonomiska redovisningen hänvisar vi till särskilt upprättat bokslut med
revisionsberättelse.
Verksamhetsplan 2016 och Slutord
Verksamhetsplan för 2016 redovisas i ett separat dokument.
Vi ser fram emot en utökad verksamhet under år 2016 och att vårt läsfrämjande och
generationsövergripande mångkulturella projekt ska vidareutvecklas på ett positivt sätt och att vi
ska kunna sprida erfarenheterna till andra kommuner i en rapport och vid inspirationsdagar.
Styrelsen har gemensamt försökt att på bästa sätt och med givna resurser utföra de uppgifter vi
åtagit oss. Vi framför ett varmt tack framför allt till alla Allas barnbarn-läsare och till
samverkande personer och organisationer.
Stockholm den 18 mars 2016
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