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Föreningslokal 
Föreningen har under verksamhetsåret påbörjat ett arbete med att hitta en föreningslokal, arbetet 
förväntas fortsätta under 2019. Under verksamhetsåret har möten och aktiviteter ägt rum i 
Läroverkets och Hudikgymnasiets lokaler utan kostnad samt hemma hos styrelseledamöter. 
Föreningens egendom, t.ex mässmaterial, gåvobevis m.m. har förvarats hemma hos 
styrelseledamöter. 

Medlemmar 
Den 31 december 2018 var medlemsantalet 95 medlemmar. Det innebär en ökning med 23 
medlemmar sedan 31 december 2017 då medlemsantalet var 72 medlemmar. 

Inre verksamhet 
- Årsmöte hölls den 25 februari 2018. 
- Konstituerande möte hölls den 25 februari 2018 i anslutning till årsmötet. 
- Under verksamhetsåret har 12 ordinarie styrelsemöten hållits samt 3 extrainkallade. 
- Under verksamhetsåret har 11 medlemsmöten hållits. 
	 

	 Nyckelbeslut 

- Biståndsresor. Under medlemsmötet den 7 januari togs beslut om att genomföra en 
elevresa och en medlemsresa under året. Elevresan genomfördes 9-15 maj och 
medlemsresan genomfördes 9-15 juli. Under medlemsmötet den 7 oktober beslutades 
att 2019 års elevresa ska äga rum den 29 maj till 4 juni 2019. 

- Lettlandsdagen. Under styrelsemötet den 4 februari fastställdes datumet för 
lettlandsdagen, efter kontakt med lärare på Läroverket. Lettlandsdagen genomfördes 
den 25 april 2018 och eleverna på Läroverket samlade in 35 000 kr. 

- Sommarläger. Under styrelsemötet den 15 april beslutade styrelsen att genomföra ett 
nytt sommarläger i Lettland. Sommarlägret genomfördes mellan juni och augusti med 
ett liknande upplägg som föregående år med odling i fokus. Nytt för 2018 var bl.a att 
deltagarna mer självständigt fick använda kunskaperna från 2017 års läger. 

- Selected Vintage by Dakapo. Under medlemsmötet den 20 maj beslutades att 
Situation Baltikum tillsammans med föreningen Dakapo skulle starta ett gemensamt 
projekt för att locka fler undgomar att handla second hand-kläder samt att öka 
medvetenheten om återbruk. Projektet döptes till Selected Vintage by Dakapo och har 
sedan starten nått ut till hundratals ungdomar via sociala medier samt den 
återkommande pop up-butiken. Tack vare detta har försäljningen ökat på Dakapo. 

- Arbetsgrupper. Under medlemsmötet den 20 maj beslutades att införa arbetsgrupper i 
föreningen för att effektivisera arbetet samt få medlemmarna att känna sig mer 
delaktiga. Medlemsmötet upprättade följande grupper: PR & Spons-, Medlemshälsa-, 
Event- och Dakapo-gruppen. 

- Beslut om delägandeskap i Dakapos lastbil. Under styrelsemötet den 24 maj 2018 
beslutades att föreningen kan gå in med max 20 000 kr vid köp av ny begagnad lastbil 
till Dakapos och Situation Baltikums gemensamma verksamheter. Lastbilen köptes in 
den 14 september för 42 500 kr och Situation Baltikum gick in med 14 500 kr. Lastbilen 
brukas vid mindre frakter till Lettland, samt i samband med event i Sverige. Dakapo 
använder lastbilen i sin löpande verksamhet. 
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- Införande av personuppgiftspolicy. Inför att den nya dataskyddsförordningen GDPR 
började gälla, den 25 maj 2018, fick styrelseledamot Tina Tufan och sekreterare Erik 
Bäckström i uppdrag av styrelsen att ta fram en personuppgiftspolicy för att säkerställa 
att föreningen följer den nya lagen. Förslaget antogs av styrelsen under det 
extrainkallade styrelsemötet den 24 maj 2018. 

- Lettisk representantresa. Under styrelsemötet den 3 juni beslutades att föreningen ska 
bekosta och arrangera en studieresa till Sverige för vår vice operatörer i Lettland, Inga 
Skuja. Detta för att Inga skulle få en bredare inblick i verksamheten i Sverige. Resan 
genomfördes 5-9 juli, i anknytning till medlemsresan. 

- Samarbete med Hudik Cup. Under medlemsmötet den 3 juni beslutades att föreningen 
tackade ja till Strands IF och Hudik Cups erbjudande om att hålla en insamling av 
fotbollskläder och utrustning under Hudik Cup. Insamlingen genomfördes mellan den 
16 till 17 juni och kläderna fraktades ner till Lettland den 23 augusti och överlämnades 
till ungdomsledarna i Gaujiena för att användas i vårt projekt En drogfri barndom. 

- En galakväll för Lettland 2019. Under medlemsmötet den 5 augusti beslutades att 
föreningen ska genomföra den årliga insamlingsgalan den 30 mars 2019. 

- Gåvobevisförsäljning. Under medlemsmötet den 2 september beslutades att 
föreningen ska genomföra den årliga gåvobevisförsäljningen på stan i samband med 
julhandeln. Under medlemsmötet den 10 november fastställdes datumen för detta. 
Under perioden sålde föreningen gåvobevis för 16 100 kr. 

Yttre verksamhet 
Under verksamhetsåret har det varit stor aktivitet i den yttre verksamheten. 

 Sociala medier 
 Instagram 
 Under verksamhetsåret har föreningen publicerat 78 (127 verksamhetsår 2016/2017)   
 inlägg på sitt instagramkonto @situationbaltikum. 
 Under verksamhetsåret har föreningen publicerat 74 inlägg på instagramkontot    
 @selectedvintage.dakapo som drivs  tillsammans med föreningen Dakapo Återbruk &   
 Bistånd. 

 Under december 2018 genomförde Situation Baltikum i samarbete med Dakapo en   
 julkalender på föreningarnas gemensamma instagramkonto @selectedvintage.dakapo. Där 
 auktionerades second hand-kläder ut, med ambitionen att öka medvetenheten om   
 återbruk bland ungdomar. 
  
 Facebook 
 Under verksamhetsåret har föreningen publicerat 94 (97 verksamhetsår 2016/2017) inlägg  
 på sin facebooksida. 
 Under verksamhetsåret har föreningen publicerat 36 inlägg på Selected Vintage by   
 Dakapos facebooksida som drivs tillsammans med föreningen Dakapo Återbruk & Bistånd. 

 Facebookinläggen har haft en genomsnittlig räckvidd på 1 300 visningar/inlägg på den   
 ordinarie facebooksidan. Detta är en ökning med 877 visningar/inlägg i jämförelse   
 med förra året då räckvidden per inlägg låg på 423. Det inlägg som nått ut till flest   
 facebookanvändare hade en räckvidd på 8 287 visningar, vilket var en film där resenärer   
 från elevresan berättar om situationen på den lettiska landsbygden. 
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 Närvaro i media 
- 2018-01-19 Läsartext i Hudiksvalls Tidning om föreläsning på SKPF:s temamöte. 
- 2018-06-14 Läsartext i Hudiksvalls Tidning om föreningens samarbeten med skolor. 
- 2018-06-18 Artikel i Hudiksvalls Tidning om årsredovisningen. 
- 2018-09-28 Artikel i Hudiksvalls Tidning om Selected Vintages pop-up butik. 
- 2018-11-20 Artikel i Hudiksvalls Tidning om Selected Vintages julkalender.  

 Mässor/events/marknader/m.m. 
 Under verksamhetsåret har föreningen deltagit i flertalet arrangemang. Här listas samtliga: 

- 2018-01-18 Föreläsning på SKPF avd 50:s temamöte i Hudiksvall 
- 2018-03-01 Föreläsning och filmvisning för elever och lärare på Hudikgymnasiet 
- 2018-04-24 Lettlandsdagen, elever på Läroverket genomförde en insamlingsdag 
- 2018-04-28 Stor insamlingsgala på Kulturhuset Glada Hudik 
- 2018-06-09 Klädinsamling under Lilla Hudik Cup på Glysis i Hudiksvall 
- 2018-06-16 Klädinsamling under Hudik Cup på Ullsäter i Hudiksvall 
- 2018-06-17 Klädinsamling under Hudik Cup på Ullsäter i Hudiksvall 
- 2018-09-29 Premiär för Selected Vintages pop-up butik på Dakapo i Näsviken 
- 2018-10-06 Selected Vintage pop-up butik på Forsa Handelsträdgårds höstmarknad 
- 2018-11-03 Selected Vintage pop-up butik på Café August i Hudiksvall 
- 2018-11-25 Medverkan med stånd på julmarknad i Tövsätter, Forsa 
- december 2018 Under helgerna innan jul stod föreningen i gallerian Guldsmeden och 

på gågatan i Hudiksvall och informerade, sålde gåvobevis och samlade in pengar 
- 2018-12-01 Julmarknad och Selected Vintages pop-up butik på Dakapo i Näsviken 
- 2018-12-07 Föreläsning och information om Lettlandsresan 2019 på Hudikgymnasiet 
- 2018-12-07 Frivillig information och filmvisning för elever i Läroverkets kafeteria 
- 2018-12-12 Kort föreläsning och insamling under Läroverkets luciakonsert i Hudiksvall 
- 2018-12-13 Information om föreningen lästes upp av prästen under Forsa Högs 

församlings luciakonsert. Halva kollekten gick till Situation Baltikum, pengarna 
överlämnas 2019 

- 2018-12-27 Selected Vintages pop-up butik på Dakapo i Näsviken 

Ekonomi 
Se bifogad förvaltningsberättelse. 

Slutord 
Från ett händelserikt och intensivt första verksamhetsår där föreningen byggdes upp från 
grunden, har styrelsen upplevt att 2018 års verksamhetsår handlat mer om att stabilisera 
föreningen och bygga upp en hållbar organisation. 

Genom att medlemsantalet har ökat i relativt hög hastighet har styrelsen upplevt vissa utmaningar 
med att bibehålla engagemanget hos medlemmarna. Därför införde vi under verksamhetsåret de 
nya arbetsgrupperna, med förhoppning om att dessa skulle öka engagemanget och effektivisera 
arbetet i föreningen. Vi såg under mitten av verksamhetsåret att detta verkligen gav en positiv 
effekt hos medlemmarna, men att det möjligen dalade lite mot slutet av året. Men styrelsen har 
stora förhoppningar om att detta på sikt kommer att innebära förbättrad struktur och en mycket 
bredare delaktighet i föreningen. 
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Vad gäller biståndsarbetet i Lettland har vi sett flera projekt utvecklas under verksamhetsåret.  
Genom samarbetet med Hudik Cup kunde vi förse ungdomsledarna i Gaujiena med massor av 
utrustning och idrottskläder till arbetet med projektet En drogfri barndom. 
Medlemmar och elever under årets biståndsresor har hjälpt till att färdigställa växthusen, vilket har 
varit avgörande för att vi under våren 2019 ska kunna inviga Växthusprojektet. 
Under sommaren arrangerade vi ett nytt sommarläger i Lettland, efter att styrelsen med egna 
ögon sett att 2017 års läger givit fantastiska resultat hos deltagarna.  

Under verksamhetsåret har föreningen också hunnit arrangera två stora biståndsresor, en med 
skolelever och en med föreningsmedlemmarna. Styrelsen upplever att intresset för årets resor har 
varit mycket högt, vilket förstås är mycket positivt, men samtidigt inneburit att alla som anmälde 
sig till resorna inte fick plats att följa med. Men styrelsen ser detta som en bevis på att föreningen 
lyckats nå ut till ungdomarna och skapat ett intresse. 

Styrelsen ser med förhoppningar fram emot ett nytt verksamhetsår med nya utmaningar och 
möjligheter. 

Styrelsen för den ideella föreningen Situation Baltikum verksamhetsår 2018 
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