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Föreningen arbetar för att samla och sprida information om dissociation. Vidare arbetar föreningen 
för att människor med dissociativ problematik ska kunna finna en plattform där de kan identifiera 
sig själva, göra sig hörda och sedda som likvärdiga medlemmar i samhället. I detta samlingsbegrepp
(dissociation) ingår alla former av dissociativa uttryck oberoende av diagnos.

Föreningens uppgifter är att
• Sprida och samla information om dissociation på sätt som beslutas av föreningens
högst styrande organ som är årsmötet och i förlängningen föreningens styrelse.
• Stödja de enskilda medlemmarna genom informationsinsatser mm.
• Stödja verksamheter som bygger på de enskilda medlemmarnas engagemang.

Under föreningens första år (2020) kommer detta ske genom
- Att skapa en hemsida, konton i sociala medier och att börja värva medlemmar.
- Arbete med antologier.

▪ Utgivning av en ny antologi samt att föreningen tar över fortsatt försäljning 

av antologin Splittrade själar.

▪ Att påbörja arbetet med en ny antologi med planerad utgivning under 2021. 

Arbetet med antologierna leds av Linnéa Regnlund som arbetar självständigt 
men tar ekonomiska beslut i samråd med styrelsen. 

- Att stafettkontot Om dissociation blir en del av föreningens verksamhet och tills vidare 
fortsätter drivas på samma sätt som förut, av Linnéa Regnlund.

- Att Facebook-gruppen Om dissociation – tryggrupp i coronatider blir en del av föreningens 
verksamhet, finns kvar så länge behov av gruppen finns och drivs av dem som nu är admins 
där.

- Att eventuella nya initiativ till projekt i föreningens namn tas av medlemmar. För att ett 
något ska kunna göras i föreningens namn krävs.

▪ Att projektet stämmer överens med föreningens stadgar.

▪ Att idén och hur den ska genomföras presenteras skriftligt för styrelsen och 

godkänns.

▪ Att det vid behov finns en budget för projektet och att denna också godkänns 

av styrelsen.



Är det en styrelsemedlem som har en idé till projekt får hen inte vara med i 
beslutsfattandet.

En medlem som skapar egna projekt i föreningens namn förväntas arbeta 
självständigt med dessa, och har ett ansvar för att verksamheten stämmer 
överens med föreningens stadgar, att budgeten följs samt att presentera en 
verksamhetsberättelse för projektet inför nästa årsmöte. Visst stöd och 
rådgivning kan ges av styrelsen.
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