
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 NATTVANDRARNA SVERIGE  

 
Styrelsen har från årsmötet 20190519 bestått av:  
Ordförande: Jonas Karlsson (år 1 av 2) 
Vice ordförande: Reine Emanuelsson (nyval år 1 av 2)  
Kassör: Anette Svensson (nyval 2 år) 
Sekreterare: Ami Andersen (nyval år 1 av 2)  
Ledamot: Helen Lind Jaktlund (år 2 av 2)  
Ledamot: Tommy Löfvenhamn (nyval år 1 av 1)  
Ledamot: Ulrika  (nyval år 1 av 1)  
Suppleanter: Hans Gustafsson (år 1 av 1) Rolf Ljung (år 1 av 1)  
Adjungerad: Marie-France Dawson  
Adjungerad: Daniel Brodin  
(ledamöternas poster utifrån konstituerande möte)  

 
2019 har varit ett annorlunda år för styrelsen, det har funnits mycket att reda ut.  
Året började med att dåvarande ordförande avgick i mars med omedelbar verkan. 
Kvar stod styrelsen relativt handfallna då tidigare ordföranden hållit i de flesta 
trådarna själv, främst kring driften av verksamheten. Det uppstod problem kring 
dokument, post, ägande av domäner, byte av bank med mera.  
 

Ett årsmöte hölls utan alla erforderliga dokument på grund av ovanstående situation. 
Under våren valde organisationens redovisningsbyrå även den att avsluta 
samarbetet med omedelbar verkan. Enligt deras egen utsago till största delen på 
grund av att de kände sig nedringda och ifrågasatta av en individ i organisationen 
som ej tillhörde styrelsen. 
 

Mycket tid har lagts på att hitta ordning i trådarna. Hantera tidigare påbörjade 
rättstvister, hantera och medla i konflikter i föreningar och regioner. Ta emot och 
hantera kraftig kritik riktad till styrelsen, ibland ogrundad ibland grundad, men oftast 
på grund av bristfällig kommunikation.  
 

Organisationen har ändock växt och styrelsen har sammansvetsas till en styrelse 
som vill och tar ansvar och som alla har samma mål - En fungerande organisation 
som kan växa så vi kan finnas för våra ungdomar. Att det ska vara lätt i alla led från 
vandrare till region till riksstyrelse.  
 

Som en av tio utvalda organisationer fick Nattvandrarna Sverige ta emot den 
svenska fanan av kungen under nationaldagsfirandet på Skansen. En tydlig och 
ärofylld bekräftelse på att vi nattvandrare gör ett stort och gott arbete.  
 

1 



 

EKONOMI  
Perioden maj - oktober stod organisationen utan fri tillgång till sitt bankkonto. 
Koncepta stöttade under perioden upp ekonomiskt för att betala fakturor.  
 

Vid årsmötet 2019 beslutades att styrelsen själva skulle se över eventuell 
arvodering.  
Styrelsen har valt att inte ta ut fast arvode under 2019. Detta då det skulle inneburit 
högre kostnader för organisationen.  
 

Höjning har gjorts för dagsarvode vid förlorad arbetsinkomst till 2 000 kronor brutto.  
Ersättning för bilresor har höjts till 18:50 skattefritt + 11:50 skattat.  
Kommunikations ersättning  a’ 2 400 kronor netto har fortsatt betalats ut två gånger 
per år, utifrån kravet att styrelsemedlem skall ha presterat.  

 

Ny revisor har tillsatts av styrelsen då den tidigare inte uppfyllde de kriterier som 
krävs.  
 

Avveckling av Gula Jackan AB har påbörjats.  
 

Större utgifter under året har bland annat varit: 
➢ Regionbidrag a’ 15 000 kronor per region har utbetalats två gånger 

under året. 
➢ Distriktsbidrag a’ 7 000 kronor har utbetalats per godkänd 

distriktsrapport två gånger per år.  
➢ Föreningsbidrag har utbetalats till betalande medlemmar.  
➢ Årsmöte har bekostats.  
➢ Inköp av jackor och annat material har gjorts. 
➢ Utskick av material har bekostats.  
➢ Jurist och rättegångskostnader har funnits.  

 
Telemarketing bolaget har varit organisationens största inkomstkälla.  
Vidare har ekonomisk sponsring kommit från till exempel Spendrups, gåvor från 
privatpersoner och företag. Flertalet lokala företag som inte kan bidra med pengar 
har valt att bidra med tjänster samt till exempel bjuda vandrare på på kaffe eller mat.  
Ekonomiskt bidrag från till exempel socialstyrelsen har sökts utan resultat.  
 

JACKOR OCH MATERIAL  
400 nya jackor har köpts in 2019  
1000 nya jackor med avtagbara ärmar har beställts  
 

En webbshop har grundats men inte kunnat startas igång.  
Det har varit stora problem med vår logistikpartner kring utskick av material, 
beställningar som har inte hanterats gott nog. Beställningar har missats, felutskick 
har skett och så vidare. Ansvariga i styrelsen har haft otaliga möten med företaget. 
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Nya rutiner har satts, som sedan inte följts, bättringar har skett för att sedan inte 
fungera igen.  
 

En jack policy har tagits fram.  
 

KOMMUNIKATION, VARUMÄRKE  
Kommunikationen har under året varit bristfälligt i alla steg från riks till region till 
förening/grupp och tvärtom. Detta måste bättras för att organisationen ska fungera, 
bli bättre och större.  
 

En kraftig rensning och uppdatering av hemsidan har påbörjats.  
Kontaktuppgifter till föreningar har sökts genom utbetalning av bidrag och 
distriktsrapporter.  
Uppmaningar har gjorts att de medlemmar som har Facebook ska bli medlemmar i 
vår slutna grupp “Nattvandrarna Sverige”  
Vår gilla sida på Facebook har växt och är en källa för oss att synas.  
 

E-tidningen har kommit ut vid fyra tillfällen. E-tidningen är organisationens största 
möjlighet att synas, att locka nya vandrare och sponsorer. Sponsorer ser den som 
en källa för dem att synas i. Det är vi nattvandrare som ska fylla tidningen, det är vi 
och vårt arbete som ska synas en kvalitetssäkring att vi är en seriös organisation. 
Dock har det varit kraftig brist på material från landets nattvandrare. En tävling 
startades vilket gav lite mer material. Styrelsen har presenterat sig i personporträtt. 
Föreningar har uppmanats att släppa in personal från Koncepta som hanterar 
E-tidningen i deras grupper för att hitta information till Facebook sidan och 
E-tidningen.  
 

TVISTER, SVARTMÅLNING I MEDIA OCH KONSULTER  
Under sommaren 2019 har en stiftelse valt att lägga in en stämningsansökan 
gentemot vår organisation, angående hävning av varumärkesregistrering av namnet 
Nattvandrarna. Med andra ord gällande rättigheter kring användandet av olika 
benämningar i samband med det vår organisation ägnar sig åt. Efter dom till deras 
fördel valde vi att överklaga utifrån råd från vår jurist.  
 

Under året har samma stiftelse vid flera tillfällen gått ut i media och anklagat oss för 
att luras för att få in sponsring, vilket har försvårat för oss att få in sponsring och 
starta nya grupper och föreningar.  
 

En tvist gällande tidigare anställd konsult som 2018 tagit ut ersättning utan att utföra 
något arbete för organisationen påbörjades 2018. Denna tvist valde vi att inte gå 
vidare med utifrån höga kostnader, råd från jurist och vetskap om att individen stod 
under utmätning för stora summor.  
En konsult anställdes i början av 2019, individen valde självmant att avsluta som 
konsult och erbjöd istället ideell hjälp.  
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KANSLI  
Den så kallade verksamhetsgruppen lades ner strax efter årsmötet. 
Verksamhetsgruppen bestod av 4 ideellt arvoderade individer. Två administratörer 
och två verksamhetsledare  
 

I December 2019 uppfylls kravet på ett kansli, genom ett mobilt kansli med en 
bemanning på 50% anställning samt två administratörer med ideell arbetstid.  
Koncepta bekostar 50% av bemanningen inklusive en administratör och 
Nattvandrarna bekostar resterande del.  
 
Fördelen med ett mobilt kansli är att kostnaderna kraftigt hålls nere.  
 

UTBILDNING  
En ny tydlig utbildningsplan har påbörjats. Avtal har förbättrats hos ABF.  
 

ÖVRIGT  
Skapandet av flera policys regelverk, rutiner har påbörjats. Några av dessa har 
fullföljts, till exempel jack policy, förenings överenskommelse med regelverk och 
rutin kring betalning av medlemsavgift.  
Föreningsregister har skapats utifrån betalande medlemmar.  
 

TACK  
Riksstyrelsen vill tacka för förtroendet för verksamhetsåret 2019 med en förhoppning 
om fortsatt  förtroende.  
 
Vi vill även tacka alla Er utan Er vore Nattvandrarna Sverige ingenting! 
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