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Föreningen För Synrehabilitering   
 

Verksamhetsberättelse 2018 
Föreningen har som målsättning att samla alla som arbetar med och för personer med 
synnedsättning i alla åldrar; barn, yrkesverksamma och äldre för att vi tillsammans ska kunna 
påverka utvecklingen av svensk synrehabilitering. Detta sker bland annat genom utgivning av 
tidningen ”Nya Synvärlden”, konferenser i FFS regi och i samverkan med andra aktörer, 
samt genom utdelning av stipendier och utvecklingsbidrag. Tack vare våra sponsorer; 
Dolphin, ICAP, Insyn Scandinavia, Iris hjälpmedel, LVI, Multilens och Polar Print samt 
medlemsintäkterna har föreningen ekonomi att bedriva sin verksamhet.  

Sammanträden 
Styrelsen har under 2018 hållit 7 protokollförda sammanträden varav 4 har varit 
telefonmöten. Tre fysiska möten har hållits i Stockholm varav ett under den Nordiska 
kongressen i synpedagogik i Åkersberga. Styrelsen har haft som ambition att hålla 
kostnaderna nere och strävat efter att resa så billigt som familje- och arbetsförhållanden 
medgivit. 

Årsmöte  
Föreningens årsmöte hölls i Åkersberga den 18/4 i samband med den Nordiska kongressen i 
synpedagogik 2018. 
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FFS Styrelse har under 2018 bestått av följande personer: 
Lisen Lehman, ordförande, SPSM resurscenter Syn Örebro  
Camilla Hollsten, vice ordförande, Syncentralen Kalmar 
Lars Jonsson, kassör, Arbetsförmedlingen SYN Sundsvall 
Catharina Månsson, ledamot, SPSM, Specialpedagogiskt stöd Härnösand  
Cecilia Ekstrand, sekreterare, SRF Enskede 
Caroline Berg, ledamot, specialpedagog syn, Norrköpings kommun 
Catharina Henriksson, ledamot, synpedagog Gotland 
Åsa Lodin, ledamot, säljare Iris hjälpmedel 
Inger Berndtsson, suppleant, Göteborgs universitet 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi är i balans. Målsättningen att ha 100 000 SEK i kassan vid 
verksamhetsårets slut har uppfyllts. Styrelsens ambition är att noga överväga alla kostnader 
och hålla igen på utgifterna och samtidigt sträva efter att dela ut stipendier till 
medlemmarna för att stimulera fortbildning och deltagande i konferenser. Föreningen har 
ett kansli med ansvar för den löpande ekonomiadministrationen som utgör grunden till att 
föreningens inkomster och utgifter kan följas under verksamhetsåret. Föreningen hade 
under året 184 betalande medlemmar och 7 sponsorer. 

Nordisk kongress 

Den 9:de nordiska kongressen i synpedagogik har genomförts den 18-20 april 2018 i 
Åkersberga, Sverige. I samband med detta hade FFS sitt årsmöte för 2018. Camilla Hollsten 
och Cecilia Ekstrand är representanter från FFS i planering för nästa kongress.  

FFS konferensen  

I samarbete med Forum Vision har FFS planerat en konferens som hålls i Stockholm den 3-4 
april 2019. I samband med detta kommer FFS hålla sitt årsmöte. 

Årets FFS:are 

Utmärkelsen Årets FFS:are tilldelas en person som på ett konkret och engagerat sätt bidragit 
till att utveckla svensk habilitering och rehabilitering för personer med synnedsättning.  2018 
gick priset till Gun-Marie Stridh. Detta främst för hennes engagemang på den centrala 
elevhälsan. 

Stipendier/Utvecklingsbidrag 

Under verksamhetsåret har FFS beviljat stipendier/utvecklingsbidrag för 28 811 kr.  
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Tidningen Nya Synvärlden  

Tidningen med 4 nummer per år ges ut av FFS, Specialpedagogiska Skolmyndigheten 
Resurscenter Syn och Synskadades Riksförbund (SRF). Ansvarig utgivare är FFS ordförande 
Lisen Lehman. FFS representant i redaktionsrådet är Catharina Henriksson. Redaktör har Jan 
Wiklund varit. Fyra redaktionsmöten har hållits under verksamhetsåret och ekonomin är i 
balans.   

Synfrämjandet 

Synfrämjandet består av representanter för Sveriges Ögonläkarförening, Svenska Optikers 
Riksförbund, SRF och FFS. FFS uppgift är att rapportera om föreningens verksamhet och ta 
del av de andra ledamöternas verksamheter. Synfrämjandet nominerar också kandidater till 
SRF:s Ögonvårdspris.  Synfrämjandet har haft ett möte under verksamhetsåret och FFS:s 
representerat har varit Camilla Hollsten och Åsa Lodin. 

Sponsorer 

Styrelsen vill rikta ett stort tack till sponsorerna för deras ekonomiska stöd som bidrar till 
föreningens fortlevnad och ger möjlighet för oss att arrangera konferenser, dela ut 
stipendium och utvecklingsbidrag. Under året har Åsa börjat en stor översyn över 
sponsoravtalen, det arbetet fortsätter under 2019. 

Medlemmsrekrytering 

Under året har vi försökt att vara mer aktiva på bland annat Facebook för att locka fler 
medlemmar. Även gjort flera utskick och försökt synas mer. 

Utbildningsgruppen 

I oktober bjöd FFS in representanter från syncentraler, arbetsförmedlingen, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, folkhögskolor, Synskadades riksförbund, föreningen 
Forum Vision, leverantörer m f l till ett telefonmöte.  För att fortsätta en diskussion om 
framtidens kompetensförsörjning och utbildnings/rekryteringsbehov för personer 
yrkesverksamma inom synområdet. FFS representant har varit Camilla Hollsten.  

 

Åtvidaberg 2018-01-11 

Lisen Lehman/Ordförande Föreningen För Synrehabilitering  
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