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F.I.S. är en ideell förening för instruktörer i spädbarnsmassage.  
F.I.S. är en religiöst och politisk obunden förening.  
F.I.S är en lokalavdelning/”chapter” till International Association of Infant Massage 
(IAIM). 
F.I.S.:s övergripande målsättning är att främja kärleksfull beröring och 
kommunikation genom praktisk erfarenhet, utbildning och forskning så att barn, 
föräldrar och alla som tar hand om och möter barn världen över känner sig 
älskade, uppskattade och respekterade. 
F.I.S.:s mål är också att verka för humanitära hjälpinsatser i samband med 
spridande av spädbarnsmassage. 
  
Ovanstående är det som vägleder styrelsens planering för kommande verksamhetsår. 
Verksamhetsplanen skrivs även utifrån föreningens behov samt det som vi medlemmar 
vill satsa på. 
De mål som styrelsen ser som mest angelägna är att: 
 

- Sprida/marknadsföra spädbarnsmassagen 
- Utöka medlemskap och medlemsförmåner 
- Fortsatt arbete med att förbättra och uppdatera vår hemsida. 
- Vara med och representera internationellt, visa att vi har en fungerande 

organisation i Sverige.  
 
Vi jobbar hela tiden för att kostnadseffektivisera, så att så mycket som möjligt ska kunna 
komma våra medlemmar till godo. 
Vi är en ideell förening och arbetet med föreningen drivs av eldsjälar och ideella insatser. 
Vi i styrelsen är måna om våra medlemmar och deras synpunkter och välkomnar idéer 
som kan göra vår förening ännu bättre. 
Medlemmarnas insatser tillsammans med styrelsen är helt avgörande för hur vår 
förening kommer att se ut. 
Det bästa resultatet når vi om styrelsen och medlemmarna jobbar tillsammans för att 
driva igenom målen i verksamhetsplanen. Tillsammans besitter vi störst kraft och den 
mest omfattande kompetensen. 
 
Ekonomisk framtid 
Bokslutet för 2018 visar på ett negativt resultat. Detta pga. ökade kostnader för vårt 
deltagande i IAIMs GA, kostnader för vårt årsmöte och vår hemsida. Det har inte anslutit 
sig så många medlemmar som vi beräknat vilket medfört minskade intäkter. Däremot har 
medlemsantalet varit stabilt de två senaste åren vilket är glädjande och vi hoppas att 
medlemsantalet ökar igen. 
Årets budget pekar på att 2019 bör sluta i balans under förutsättning att kurser hålls så 
att elevintäkterna kommer in enligt plan och att medlemsantalet inte sjunker. 



Styrelsen kommer att fortsätta att vara försiktig med medlemmarnas pengar för att kunna 
ge bästa valuta för medlemsavgiften.  
Budgetförslaget för 2019 är lagt så att den ekonomiska möjligheten ska finnas för att 
kunna genomföra nedanstående projekt. 
 
– Fortsatt sponsring till kostnader för föreläsare på våra årliga fortbildningsdagar. 
– Utökade marknadsföringsinsatser. 
– Fortsatt satsning på vår nya hemsida. 
 
Eventuella kostnader med hemsidan och marknadsföring kommer delvis att finansieras 
av befintligt kapital. 
Ansvarig: styrelsen 
 
 
Marknadsföring. 
– Vi fortsätter med vår Facebooksida och utökar med Instagram. 
– Vi tittar på om vi kan delta med en monter på några av de Barnmässor som arrangeras  
   runt om i landet. 
– Vi fortsätter leta nya vägar för vår marknadsföring. Inkom gärna med tips till styrelsen.  
ansvarig: styrelsen 
 
 
Hemsidan. 
Vi ser det som ett viktigt organ för vår organisation att synas utåt och för våra 
medlemmar att få tillgång till den informationen som är aktuell. Det innebär ett 
fortlöpande arbete med att utveckla innehållet och att hålla hemsidan och listan över de 
certifierade instruktörerna uppdaterad. 
Vi tar tacksamt emot material i form av forskningsresultat, artiklar eller lästips som är 
inom vårt intresseområde. Vi vill att ni sänder materialet till styrelsen för godkännande 
innan det publiceras på hemsidan. 
Uppdateringar görs av hemsidesansvarig, Brittmarie Waldhagen tillsammans med styrelsen 
ansvarig: styrelsen  
 

Humanitära fonden 
Föreningen stödjer humanitära projekt. Ur denna fond kan föreningens medlemmar söka 
bidrag vilka beviljas med föreningens riktlinjer som grund. 
50 kr av medlemsavgiften och 25 kr/kursdeltagare avsätts till detta varje år. 
 
Då vi i dagsläget har ett kapital på detta konto och det är få som söker bidrag 
diskuterade vi på årsmötet 2017 en sänkning av den summa som avsätts för att istället 
tillfalla medlemskontot. Detta för att slippa en ev. höjning av medlemsavgiften framöver i 
det fall att antalet medlemmar fortsätter att sjunka. Årsmötet 2018 tar beslut i frågan. 
Beslutet gäller från 2019. 
ansvarig: styrelsen 
 
Årsmötet 2018 beslutade att lägga Humanitära fonden vilande då det finns ett kapital på 
kontot. Från 2019 ligger fonden vilande. 
ansvarig: styrelsen 

 

 


