
  

     

 

          VERKSAMHETSPLAN  för FFFF verksamhetsåret 2013 

1.   Kanslifunktion – hemsida, administration och medlemsservice 

 ge stöd till styrelsen, medlemmar och andra 

 förmedla kontakter 

 uppdatera medlemslistan/kontaktlista 

 föra aktuell medlemsförteckning 

 underhålla och utveckla hemsidan 

 ansvara för bokföring och ekonomihantering i samråd med kassören 
 

2. Styrelsearbete 

 ansvara för ledningen av FFFF:s verksamhet 

 utgöra remissinstans inom FFFF:s verksamhetsområde 

 ansvara för ansökningar och uppföljning till eventuella bidragsgivare 

 ansvara för i planeringen av årsmöte och nationell konferens i samarbete med lokal arbetsgrupp 

 bedriva verksamhet enligt stadgar och mål 

 avge årlig verksamhetsberättelse 

 ansvara för FFFF:s ekonomi, avge årlig redovisning och revisionsrapport 

   
3. Årsmöte och konferens 

 förbereda årsmötet i Helsingborg 2013 

 påbörja planeringen  av årskonferensen 2014 

  
4. Arbeta för ett nationellt/regionalt ansvarstagande och samordning för stöd och utveckling av 

familjecentralerna 

 delta i Statens folkhälsoinstituts samverkansgrupp ”Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd” 

 fortsätta att bevaka och uppmärksamma konsekvenser av Vård-/Hälsovalets införande för 
familjecentralernas arbete 

 ta fram argument, underlag och driva frågorna i olika instanser 
 

5. Stimulera till uppbyggnad och utveckling av regionala medlemsnätverk 

 planera och genomföra ett regionalt samordnarseminarium 19-21 augusti 2013 i samverkan med 
Allmänna Barnhuset 

 stödja de regionala samordnarnas arbete i de regionala nätverken 

 medverka vid regionala träffar och konferenser vid behov 
6. Stödja utvecklingen av de olika professionernas yrkesroller för att främja det förebyggande arbetet 

och samverkansprocessen inom familjecentralen 



 genomföra en seminariedag om mödrahälsovårdens roll på familjecentralen 

 fortsätta processen om det förebyggande sociala arbetets roll på familjecentralen 

 fortsätta processen om barnhälsovårdens roll på familjecentralen 

 fortsätta processen om pedagogens roll på familjecentralen 
 

7. Verka för att olika kulturella aktiviteter ska ingå i familjecentralernas verksamhet 

 fortsätta samla goda exempel på olika kulturella aktiviteter vid landets familjecentraler i 
idébanken på hemsidan    
   

8. Forskning och utvärdering 

 sprida pågående forskning och utvärdering till medlemmarna 
 

9. Delta i konferenser mm för spridning av kunskap och information om familjecentraler 

 delta i såväl nationella som regionala konferenser 

 delta i SKL:s nätverk för att stärka barnets rättigheter 
 

10. Internationellt erfarenhetsutbyte 

 aktivt delta i Eurochilds arbete 
 

 


