
ÅRSMÖTESPROTOKOLL VERKSAMHETSÅR 2020 

x. Till mötesordförande valdes Erik Philipson och till sekreterare valdes Rene 

Brosow 

2. Röstlängden fastställdes. 

3. Lars Eng valdes till protokolijusterare och rösträknare 

. Beslut om att mötet utlyss på behörigt sätt. 

5. Dagordningen fastställdes 

6. Styrelsens avgav verksamhetsberättelsen för det senaste verksamhetsåret. 

7. Styrelsens avgav förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det 
senaste verksamhets-/räkenskapsåret, samt förklarade den stora förseningen. 

8. Revisorn avgav revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret. 

9. Styrelsen fick ansvarsfrihet för den tid revisionen avsåg. 

io. Medlemsavgifter fastslogs till noll kronor. 

ii. En verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksam-

hets-/räkenskapsåret behandlades. 

iz. Till ordförande i föreningen valdes Erik Philipson för en tid av 2 år. 

13. Till sekreterare valdes Renée Brosow och till kassör valdes Lars Eng, för en tid 
av i år. 

14. Lars Eng valdes att tillsammans med ordförande, utgöra valberedning. 

15. Niklas Rudemo utsågs till revisorer. 

16. Inga övriga förslag eller inkomna motioner fanns att behandla. 

17. Inga övriga frågor. 

IS. Mötets avslutande 

Vid protokoll t 2021-12-22 

Rene Brosow, sekreterare 

Protokollet justeras 

	

Datum 2 DZ-( . 1 Z - 12- 	 Datum 
	2 02 

	

s oLrä ii a i ke 
	

Lars Eng. justeringsperson / 

F)A-RNETS BASTA 
Ideell förening för främjandet av rärtssäkra, sakliga och opartiska utredningar av barn, utförda av socialtjänsten, dess familjerätt, m fl. 

Utan evidensbaserade/vetenskapliga utredningsmetoder kan inte rättssäkerhet eller barnets bästa garanteras! 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020  

OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR 2021  

VERKSAMSHETSBERÄTTELSE:  

TVÅ STEG FRAMÅT, ETT STEG TILLBAKA 

Verksamhetsåret 2020 kom att bli ett defensivt år som krävde strategisk uppstramning 
vilket ledde till och slutade i konflikter.  
 
Under verksamhetsåret 2020 gick vår ideella förening från att vara en offensiv ideell 
förening till att bli en passiv.  
 
Barnets bästa ideella förening finns huvudsakligen till för att avslöja och förbättra so-
cialtjänstens rättsosäkra utredningar av barn, så att det blir hänsyn till ”barnets bästa” 
på riktigt.  
 
För det har Barnets bästa ideella förening:  

1. Gjort en rotorsaksanalys. 

2. Tagit fram en genomtänkt strategi med en värdegrund av saklighet, konstruk-
tivitet och demokrati. 

3. Startat och drivit en webbsajt. 

4. Identifierat vilka lagar som är tillämpliga samt skrivit en bok om det (vår 
första bok som finns att ladda ned från hemsidan). 

5. Identifierat ett fåtal absolut nödvändiga vetenskapliga utredningsmetoder av 
uppemot tusen sådana  och skrivit en bok om det (vår andra bok som finns att 
ladda ned från hemsidan). 

6. Tagit fram ett pedagogiskt bevis för att socialtjänstens utredningar av barn är 
rättsosäkra (vår tredje bok som finns att köpa i boklådor). 

7. Tagit fram Barnets-bästa-kollen som föräldrar kan använda till att påvisa 
rättsosäkerheten i socialtjänstens utredningar av barn samt använda, så att 
hänsyn till barnets bästa skulle kunna vinna i domstolsförhandlingar.  

8. Bildat en nationell grupp med över tusen supportrar i sociala medier, stundtals 
haft lokalgrupper i Stockholm, Göteborg, Malmö, Visby, Umeå och Järfälla, 
där vi drivit studiecirklar i Barnets-bästa-kollen (vilket också drivits online). 

9. Genomfört tre heldagskonferenser för att bevisa socialtjänstens rättsosäkerhet 
och få människor att använda Barnets-bästa-kollen för att barnets bästa ska 
vinna i domstolsförhandlingar. 

10. Genomfört flera nationella mejlkampanjer, främst i sociala medier. 
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11. Vi har sedan föreningen bildats haft en webbsajt där vi publicerat vilka som är 
styrelsemedlemmar och vem som är revisor, stadgar, årsmöteshandlingar såsom 
verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse och årsmötesproto-
koll 

Ingen annan grupp eller förening kommer i närheten av punkterna 1, 2, 4, 5, 6, 7 och 9 
samt att mycket få av dem som är mer organiserade kan ståta med komplett informat-
ion som under punkt 11. 
 
Men det verkar som om drabbade människor i praktiken varken kan eller vill, få stopp 
på rättsosäkerheten för allas skull liksom för sin egen skull. Studiecirklar i Barnets-
bästa-kollen innebar ofta att man inte bryr sig om att läsa på mellan mötena, inte vill 
lära sig utan beklaga sig.  
 
Mycket av den tid som moderatorer i vår slutna Facebookgrupp lade ned i gruppen, 
kom att handla om hur de kunde hjälpa enskilda föräldrar samt en verksamhet inrik-
tad just på det. Man kan säga att vi tyvärr i praktiken om att inrikta oss på hur man 
kunde springa ett varv till i ekorrhjulet istället för att de och alla drabbade kunde 
kliva av det, vilket borde varit huvuduppgiften  
 
När detta under 2019 blev tydligt så påbörjades en strategisk uppstramning där före-
ningen enbart skulle fokusera på att tillsammans få ett stopp på rättsosäkerheten. Det 
skapade tyvärr problem för några av de som var moderatorer för vår slutna Facebook-
grupp samt andra som fått stöd av dem.  
 
Problemen resulterade i onödiga motsättningar som gjorde att moderatorerna hop-
pade av. Det blev personligt uppslitande, samt drabbade Barnets bästa ideella förening 
och ledde till en konflikt som kulminerade vid julen 2020 och gick in i crescendo un-
der våren/sommaren 2021. Nya människor anmälde sig lyckligtvis snabbt som modera-
torer efter att de tidigare avgått, och plötsligt var all den tidigare upprörda diskuss-
ionen borta. Gruppen var lugn igen. 
 
En av de tidigare moderatorerna gjorde en hedervärd insats för att försöka lösa kon-
flikterna, det hedrar hen. 
 
Dessa problem bidrog dessvärre till en försening av upprättandet av årsredovisning, 
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Hoppas det inte ska hända kommande år. 

VERKSAMHETSPLAN OCH VERKSAMHET 2022 

Under 2021 har arbetet istället inriktats på att arbeta på en uppstramning av strategin 
och hur det praktiskt ska tillämpas under 2022 då verksamheten ska dras igång igen. 
 
En fördel här är att undertecknad ordförande, med styrelsens gillande, startat en pa-
rallell icke-ideell verksamhet som granskare av socialtjänstens utredningar, fått några 
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sådana uppdrag mot betalning (alltså icke-ideell verksamhet som måste ske utanför 
föreningen). Det har också inneburit arbete med att få advokater att tillämpa 
oskuldspresumption istället för den omvända bevisbördan som rättegångstema, vilket 
gett värdefulla insikter. 
 
De uppdragen har lagt grunden för att tillsammans med de uppdragsgivande föräld-
rarna, att ta fram underlag för nya kampanjer som den ideella föreningen kan använda 
under 2022 då verksamheten ska dras igång igen. Det vill säga en av bristerna till den 
låga aktivitetsnivå under 2020, är förhoppningsvis löst i och med den parallella verk-
samheten. 
 
Den uppstramade strategin handlar om att vi enbart kommer fokusera på att få bort 
socialtjänstens rättsosäkra utredningar tillsammans och inte på att hjälpa föräldrar 
springa ännu ett varv till i ekorrhjulet.  
 
Grunderna för omstarten under 2022 är, saklighet, konstruktivitet, demokrati och 
mänskliga rättigheter, vetenskaplig utredningsmetodik, samt att människor blivit mer 
av samhällskonsumenter istället för aktiva samhällsmedlemmar.  
 
I en tid av anti-vetenskaplighet (exempelvis motstånd till vetenskapliga rön om den 
ekologiska krisen och motstånd till vaccin), motstånd till rättssäkerhet (som ifrågasätts 
i ute världens demokratier och ibland här i Sverige), ifrågasättande av mänskliga rät-
tigheter, samt många människors passivitet i samhällsfrågor, är detta inte bara viktigt 
för barnets bästa utan även ur ett samhälleligt perspektiv.  
 
Tyvärr har även Corona präglat verksamheten. Planerna om att offensivt start verk-
samheten våren 2022 verkar behöva skjutas på tills situationen är bättre. 
 
Ber om ursäkt för den mycket försenade verksamhetsberättelsen och planen samt öv-
riga handlingar. 
 
Vi får hoppas att vi under 2022 lyckas väsentligt bättre.  
 
Stockholm, 2021-12-05 

 
Erik Philipson, ordförande 



RESULTATRAPP BAS2000 BFL Barnets bästa | org

Utskriftsdatum: 22-01-11   21:13
Räkenskapsår: 20-01 - 20-12
Period: 20-01 - 20-12
Resultatrapport BAS2000 BFL Sida   1

Konto Namn Per.  20-12 % Per fg år Uppn. Ack. År %

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning

3990 Övriga ersättningar, intäkter 50,00 0,1 0,00 0,0 50,00 0,1
3992 Bidrag 40 234,89 99,9 199 139,41 20,2 40 234,89 99,9

Summa försäljning 40 284,89 100,0 199 139,41 20,2 40 284,89 100,0

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 40 284,89 100,0 199 139,41 20,2 40 284,89 100,0

Material och varor

4010 Inköp av material och varor -3 122,50 -7,8 0,00 0,0 -3 122,50 -7,8

Summa material och varor -3 122,50 -7,8 0,00 0,0 -3 122,50 -7,8

BRUTTOVINST 37 162,39 92,2 199 139,41 18,7 37 162,39 92,2

Arbetskraft

7610 Utbildning -1 538,00 -3,8 -3 125,00 49,2 -1 538,00 -3,8

Summa arbetskraft -1 538,00 -3,8 -3 125,00 49,2 -1 538,00 -3,8

Övriga kostnader

5010 Lokalhyra -2 190,00 -5,4 -48 130,00 4,6 -2 190,00 -5,4
5410 Förbrukningsinventarier 0,00 0,0 -20 889,00 0,0 0,00 0,0
5420 Dataprogram/tjänster -1 290,00 -3,2 0,00 0,0 -1 290,00 -3,2
5460 Förbrukningsmaterial -544,00 -1,4 -5 418,96 10,0 -544,00 -1,4
5710 Frakter, transporter, försäkr -300,00 -0,7 -400,00 75,0 -300,00 -0,7
5810 Resekostnader -2 738,00 -6,8 -1 735,00 157,8 -2 738,00 -6,8
5910 Annonsering -847,63 -2,1 -28 578,91 3,0 -847,63 -2,1
6071 Representation, avdragsgill 0,00 0,0 -7 377,35 0,0 0,00 0,0
6110 Kontorsmaterial -710,00 -1,8 0,00 0,0 -710,00 -1,8
6150 Trycksaker 0,00 0,0 -200,00 0,0 0,00 0,0
6211 Fast telefoni -7 096,00 -17,6 -7 511,00 94,5 -7 096,00 -17,6
6212 Mobiltelefon -499,00 -1,2 0,00 0,0 -499,00 -1,2
6250 Postbefordran -3 850,00 -9,6 -5 225,00 73,7 -3 850,00 -9,6
6560 Serviceavgifter -1 400,00 -3,5 0,00 0,0 -1 400,00 -3,5
6970 Tidningar, tidskrift, facklitt -944,00 -2,3 0,00 0,0 -944,00 -2,3

Summa övriga kostnader -22 408,63 -55,6 -125 465,22 17,9 -22 408,63 -55,6

RÖRELSENS KOSTNADER -27 069,13 -67,2 -128 590,22 21,1 -27 069,13 -67,2

RESULTAT FÖRE AVSKR. 13 215,76 32,8 70 549,19 18,7 13 215,76 32,8

Finansiella intäkter/kostn.

8490 Övriga finansiella kostnader -187,08 -0,5 -1 890,00 9,9 -187,08 -0,5

Summa finans. intäkter/kostn. -187,08 -0,5 -1 890,00 9,9 -187,08 -0,5

RESULTAT FÖRE SKATT 13 028,68 32,3 68 659,19 19,0 13 028,68 32,3

Årets resultat



Resultatrapport BAS2000 BFL Sida   2

Konto Namn Per.  20-12 % Per fg år Uppn. Ack. År %

8999 Årets resultat -13 028,68 -32,3 -68 659,19 19,0 -13 028,68 -32,3

Summa årets resultat -13 028,68 -32,3 -68 659,19 19,0 -13 028,68 -32,3

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0



BALANSRAPP BAS2000 BFL Barnets bästa | org

Utskriftsdatum: 22-01-11   21:13
Räkenskapsår: 20-01 - 20-12
Period: 20-01 - 20-12
Balansrapport BAS2000 BFL Sida   1

Konto Namn IB År Ing. saldo  20-01 Förändring UB  20-12

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

1920 Bankkonto 86 363,65 86 363,65 13 993,69 100 357,34
1930 Plusgiro 3 651,15 3 651,15 345,12 3 996,27

Summa omsättningstillgångar 90 014,80 90 014,80 14 338,81 104 353,61

SUMMA TILLGÅNGAR 90 014,80 90 014,80 14 338,81 104 353,61

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

2440 Leverantörsskulder -11 465,79 -11 465,79 2 925,00 -8 540,79

Summa kortfristiga skulder -11 465,79 -11 465,79 2 925,00 -8 540,79

SUMMA SKULDER -11 465,79 -11 465,79 2 925,00 -8 540,79

Eget kapital

2010 Eget kapital -9 889,82 -9 889,82 -68 659,19 -78 549,01
2013 Övriga egna uttag 0,00 0,00 -4 235,13 -4 235,13
2019 Årets resultat -68 659,19 -68 659,19 55 630,51 -13 028,68

Summa eget kapital -78 549,01 -78 549,01 -17 263,81 -95 812,82

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00

SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL -90 014,80 -90 014,80 -14 338,81 -104 353,61




