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Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd 
- FKS –  

verksamhetsåret 2020 
 
Styrelsen för FKS med organisationsnummer 802411–2636 ger här sin  
redovisning för år 2020. Föreningens verksamhetsår är kalenderår. 
FKS är en ideell förening inom området kognitivt stöd/begåvningsstöd i första hand för 
yrkesverksamma personer. 
 
Föreningens syfte är att: 
sprida kunskap om möjligheter med och användning av kognitivt stöd/begåvningsstöd 
- ge stöd och utvecklingsmöjligheter till yrkesverksamma inom området kognitivt 
  stöd/begåvningsstöd 
- främja utvecklingen av och tillgången till kognitivt stöd/begåvningsstöd 
 
Medlemmar i styrelsen 2020-03-18 - 2021-03-25 
 
Ordförande:                      Ewa Ö-Holmqvist 
Vice ordförande: Maria Holknekt 
Kassör:                              Susanne Barkvik 
Sekreterare:  Cecilia Olsson 
Ledamöter: Sofia Ringvall 

Sara Hansson  
Suppleanter:                     Ann-Marie Westerlund  

Eva Malmberg 
Firmatecknare: Ewa Ö-Holmqvist 
  Susanne Barkvik 
Revisor:  Ann Granqvist  
Revisorssuppleant: Vakant 
 
Valberedningen har utgjorts av:   Evalena Habel 
                                                                   Jörgen Andersén 
 
Styrelsemöten 

 Telefonmöte 2020-03-18 (konstituerande möte) 

 Telefonmöte 2020-04-20 
 Teams  2019-05-25 
 Teams  2020-08-20 
 Teams  2020-10-02 
 Teams  2020-11-19 
 Teams  2021-01-21 

 Teams  2021-02-19 



 

2 
 

 Teams  2021-03-04 
 
Årsmöte 
Föreningens årsmöte ägde rum den 18 mars 2020. 
 
Medlemsavgift 
Medlemsavgiften för 2020 var 300 kr/person. Medlemskapet är personligt. 
Avgiften för 2020 inkluderades i anmälningsavgiften för inspirationsdagarna. 
Medlemsavgiften går även att betala separat till föreningens plusgiro. Medlemsavgiften som 
inkluderades i konferensavgiften 2020 överfördes till 2021 eftersom årets konferens ställdes 
in på grund av Covid-19 pandemin. De som önskade få konferensavgiften återbetalad är då 
inte längre medlemmar. 
 
Medlemmar 
Vid verksamhetsårets slut hade föreningen 105 stycken betalande medlemmar som har betalat 
medlemsavgiften via konferensavgiften samt 2 stycken som betalat in 300 kr. Totalt 107 
betalande medlemmar för 2020. 
 
Administrativt arbete 
Föreningen har ett plusgirokonto, nr 29 39 38-7 och ett bankgiro i postgirobank 
med nr 9960-42 029 39 387. 
 
Föreningens hemsida och medlemsinformation 
Under 2020 har allt arbete i föreningen skett via digitala forum och elektroniskt på grund av 
Coronapandemin. Föreningens webbplats med adress www.fks.org.se har använts för att 
skicka information till och mellan medlemmar. Styrelsen har under verksamhetsåret skickat ut 
medlemsbrev och nyhetsbrev via e-post med information till alla medlemmar.  
Arbetet med att uppdatera hemsidan samt databasen fortlöper kontinuerligt.  
Föreningen har även en sida på Facebook.  
 
Informationsspridning  
 

 Föreningen har en hemsida www.fks.org.se.  
 

 Informationsmaterial om FKS finns på föreningens hemsida som en utskrivningsbar 
PDF fil. Den kan användas av föreningens medlemmarna när information om 
föreningen ska spridas och för värvning av nya medlemmar. 

 
 Information om och inför FKS inspirationsdagar har gjorts kontinuerligt genom FKS 

Nyhetsbrev (webb), Facebook och andra sociala medier.  
 

 FKS styrelsemedlemmar har spridit information om att FKS i olika sammanhang och 
berättat om Föreningens syfte och om Inspirationsdagarna.  
 

 Föreningen har skickat ut 10 nyhetsbrev under verksamhetsåret. 
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 Föreningen har en Facebooksida där vi aktivt skrivit om föreningens arbete men där vi 

också vill inspirera andra att skriva och dela med sig om det som har med kognition att 
göra. https://www.facebook.com/foreningenforkognitivtstod 
 

 
Aktiviteter under verksamhetsåret  

 
 Inspirationsdagar 2020.  Med anledning av Coronapandemin tog styrelsen beslut att 

ställa in planerade Inspirationsdagar. Anmälda deltagare erbjöds att flytta sin anmälan 
till 2021 alternativ återfå inbetald avgift. Majoriteten valde att behålla sin plats till 
2021 års Inspirationsdagar.  
 

 Inspirationsdagarna 2021. Med anledning av Coronapandemin tog styrelsen beslut i 
december 2020 att ej genomföra några Inspirationsdagar 2021. Anmälda deltagare 
erbjöds att flytta sin anmälan till 2022 alternativ återfå inbetald avgift. Majoriteten 
behåller sina platser till 2022 års Inspirationsdagar.  

 
 

Projekt under verksamhetsåret (som FKS medverkar i/stödjer/följer) 

 
 Digi - JAG en digital kognitivt tillgänglig lärmiljö 

Ett projekt som drivits av Riksförbundet FUB och Mora Folkhögskola och som har 
beviljats medel från Arvsfonden. Projektet startade den 1 mars 2018 och avslutades 1 
mars 2020. Projektet har under tre år skapat en nätpedagogisk modell samt en 
kognitivt tillgänglig digital plattform för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning som kommer att kunna användas i olika skolformer men även i 
vardagen för att kommunicera, dokumentera och skaffa information. Lärmiljön 
kommer att finnas tillgänglig som licens att köpa för t.ex. kommuner, skolor och LSS-
verksamheter men vara kostnadsfri för medlemmar i FUB under 2021 och 2022.  
DigiJag-projektet följs upp av ett nystartat projekt 2020 Digijag center – nationellt 
kunskapscenter för deltagande i det digitala samhället där medlemmar från FKS 
kommer att vara verksamma.  

 
 DigiKog - kognitivt tillgängliga digitala tjänster och produkter 

Projektet DigiKog ska utveckla metoder för att implementera den nya ISO-standarden 
ISO 21801-1: Cognitive Accessibility – Part 1: General Guidlines.  
En viktig del i projektet är att sprida kunskap om standarden, bland annat genom 
utbildningar, workshops och genom filmer som beskriver samtliga krav.  
Projektet vänder sig främst till personer med funktionsnedsättning samt ideella, 
offentliga och kommersiella aktörer, i egenskap av både beställare och leverantörer av 
varor och tjänster. Tillsammans med dessa parter ska Digikog testa digitala produkter 
och tjänster och utforma kravställningar. Det arbetet ska ge underlag för att ta fram 
verktyg för att använda standarden. 
Digikogs expertgrupp består av representanter från FUB, Afasiförbundet, 
Dyslexiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet och FKS. Digikog finansieras med 
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medel från Arvsfonden och projektägare är Föreningen Begripsam. Digikog pågår från 
mars 2019 till februari 2022. 

 
Standardiseringsarbete (som FKS medverkar i) 

Standardiseringsarbetet bedrivs inom Svenska institutet för standarder (SiS). SiS har 
under 2020 förhandlat fram en lösning för att FKS ska kunna fortsätta arbetet i olika 
SiS grupper/kommittéer. Anledningen är att SKA-rådet (Standardiseringens 
Konsument- och Arbetstagarråd) ej längre ger bidrag till föreningens deltagande i 
Standardiseringsarbetet. FKS betalar från och med 2021 5000 kr per arbetsgrupp från 
egna medel. FKS deltar i två tekniska kommittéer; Grafiska Symboler och 
Hjälpmedel. 

 Grafiska symboler  
SiS-gruppens namn är TK 493 Grafiska Symboler. Behovet av symboler är ett 
efterfrågat område och en viktig del i vår offentliga miljö. Arbetsgruppen träffas ca 4 
ggr/ år. FKS representant i TK 493 för verksamhetsåret har varit Susanne Barkvik.  

 Hjälpmedel - AG Kognition 
SiS-gruppens namn är TK 344 AG 09 Kognition. Arbetsgruppen har tagit fram en 
standard för kognitiva hjälpmedel Cognitive accessibility — Part 1: General guidlines 
ISO 21801-1 Standarden finns på ISO https://www.iso.org/standard/71711.html. En 
svensk översättning har gjorts, Kognitiv tillgänglighet - Del 1: Allmänna riktlinjer 
(ISO 21801-1:2020, IDT). Denna standard presenterar riktlinjer för utformning och 
utveckling av kognitivt tillgängliga system, inklusive produkter och tjänster och 
byggda miljöer.   
En fortsättning på denna standard pågår. Det är ISO/NP 21801-2 Cognitive 
accessibility - Part 2: Reporting, som ska handla om att registrera tillgänglighet. FKS 
representant i TK 344 AG 09 för verksamhetsåret har varit Cecilia Olsson. 
 

 Hjälpmedel - AG Dynamiska kommunikationshjälpmedel. 
SiS-gruppens namn är TK 344 AG 12 Dynamiska kommunkationshjälpmedel. Detta är 
en helt ny arbetsgrupp och arbetet påbörjades våren 2020. FKS representant i TK 344 
AG 12 för verksamhetsåret har varit Cecilia Olsson. 

 
Ekonomi  
För år 2020 räkenskaper har Gunlög Åhs, Åhls Redovisning, Auktoriserad bokföringsbyrå 
anlitas. Revisor Ann Grankvist har granskat FKS räkenskaper.  
Intäkter och kostnader för det gångna året samt föreningens tillgångar, skulder och eget 
kapital per 2020-12-31 framgår av efterföljande resultat och balansräkningar.  
 
 
Stockholm den 2021-03-20  
 
 
Ewa Ö-Holmqvist    Susanne Barkvik         Cecilia Olsson  
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Maria Holknekt   Sara Hansson          Sofia Ringvall  
 
 
Ann-Marie Westerlund   Eva Malmberg   


