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Verksamhetsår 2021.01.01 – 2021.12.31

Snabblick på 2021
VIMIL – Vi som mist någon mitt i livet – är en rikstäckande ideell förening för självhjälp till efterlevande.
Verksamheten genomförs av medlemmar som bidrar ideellt med sin tid och sitt arbete.
Året 2021 blev fortsatt ett annorlunda år. Mycket av föreningens planer har ställts in eller ändrats till att
genomföras i mindre format. Inga öppna VIMIL-träffar har kunnat genomföras den första delen av året. Lokal
verksamhet har varit i slutna små grupper och endast för medlemmar (VIMIL-aktiviteter) där anmälan har varit
nödvändigt. En liten ljusning i pandemin och smittspridningen under sommaren och tidig höst gjorde att vi
kunde ha VIMIL-träffar under några månader.
Föreningen har lyckats uppnå så gott som alla de mål som planerades men i mindre omfattning och hoppas nu
på att kunna återkomma med full styrka under 2022 och 2023.
Medlemsantalet ökade sedan föregående år med ca 10%
13% av medlemmarna är män
Aktiviteten på sociala medier har fortsatt. 587 medlemmar i den slutna Facebook-gruppen
gjorde 2695 inlägg. Totalt har det skrivits 214 686 gånger i gruppen

Nytt för år 2021
Länsöverskridande aktiviteter har genomförts även under 2021
Utökad familjeverksamhet
Utomhusaktiviteter med fika och grillning
Årsmötet genomfördes digitalt
Medlemmar som deltog i aktiviteter bjöds på uppskattad fika vid två tillfällen, detta som en
kompensation för digitala möten.
Vuxenläger
Västar till VIMIL funktionärer har införskaffats
Vandringsresa till Österrike 16 deltagare
Två arbetsgrupper har haft var sitt fysiskt möte
Ordförandemöte i SAMS

VIMIL vänder sig till medlemmar och till nya sörjande samt till människor som i sin profession kommer i kontakt
med döden och med sörjande. Föreningen utgörs av medmänniskor, som vet hur det känns/är att förlora
någon. Tröstande ord som ges av medmänniskor med egen erfarenhet känns därför trovärdiga. Att sörja är
friskt och tar tid.
Dialogen i den slutna gruppen på Facebook och på chatten på hemsidan utgör tillsammans med lokala VIMILträffar och medlemsaktiviteter själva navet i den dagliga verksamheten. Nya och gamla medlemmar uttrycker
kontinuerligt hur värdefulla, givande och ibland livsavgörande dessa möten är. Deltagandet i aktiviteter och
kontakt med omvärlden skulle i den nya icke valda livssituationen i annat fall kanske inte blivit av.
Fokus i VIMIL är att sprida kunskap och kännedom om VIMIL för att nå fler sörjande och erbjuda stöd i
sorgearbetet – lokalt och på nätet – detta för att återfå hälsa och balans i livet. Föreningens ledord är Stöd –
Gemenskap – Nätverk.

1.

Utöka verksamheten

Verksamhet på lokal nivå
Målet för 2021 var att öka med 200 nya medlemmar. Medlemsantalet 21.12. 31. var 974 medlemmar jämfört
med året innan 896 medlemmar. Totalt fick vi 371 nya medlemmar. Medlemmar finns i alla Sveriges 21 län.
VIMIL-träffar är återkommande lokala möten med 4 - 15 besökare och anordnas av medlemmar (VIMILvärdar). Träffarna är även öppna för sörjande att få prova på. före ansökan om medlemskap och besöks i regel
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av 2 – 3 nya besökare. Träffarna hjälper många sörjande att bryta ofrivillig isolering, erbjuder gemenskap och
tankeutbyte. Nya vänskapsband knyts och stöd förmedlas. Trots pandemin har totalt 31 träffar kunnat
anordnats i 10 av Sveriges län. Det är en fortsatt och naturlig minskning på grund av pandemin. Föregående år
var det 50 träffar. Efter de första årens akuta sorgebearbetning stannar många medlemmar kvar.
Dessa ”gamla” erfarna medlemmar ordnar aktiviteter utifrån sina egna intressen. VIMIL-aktiviteter, vilka
skapar samvaro och ger ökad livskvalitet vilket främjar psykisk hälsa. Under året har 114 VIMIL-aktiviteter
anordnats. Ett vuxenläger ägde rum i Gränna med en utflykt till Visingsö bl.a. 19 medlemmar deltog.
Totala antalet besök av sörjande/medlemmar har ökat betydligt vid samtliga träffar och aktiviteter
Det har varit 1470 besökare vilket är en ökning med 10% av dessa har det varit 182 män med, jämfört med 165
män år 2020. Glädjande nog deltog 169 nya medlemmar för första gången.

Stödgrupper
Det har arrangerats 11 slutna Stödgrupper. Det har varit totalt 356 deltagare och 31 träffar. Man samlas runt
ett gemensamt intresse men där samtalet och stödet är i fokus. Till dessa stöd- och samtalsgrupper, finns en
handledning som underlag. Syfte är att i ordnad form under tiden att man gör något annat som matlagning,
diskuterar en bok etc., få möjlighet att sätta ord på sorgen, bearbeta förlusten, utbyta erfarenheter och skapa
kontakter. Grupperna leds av medlemmar. Flera av initiativtagarna till stödgrupperna har genomgått SAMS
utbildning för stödpersoner.

Sammanföra medlemmar som är familjer med barn - Familjeläger
Behovet hos efterlevande barnfamiljer att få möta andra familjer i samma tuffa livssituation är stort. På
sommar och vinter ordnar och subventionerar föreningen familjeläger – ”en vecka man lever på hela året och
längtar till”. Barnen känner stark gemenskap och bearbetar sorgen naturligt vid lek och delade måltider.
Föräldrarna ger varandra stöd att bearbeta sin sorg, både enskilt och tillsammans. Målet för 2021 var att ordna
två läger för 10 - 20 familjer. På vinterlägret deltog 7 familjer med 19 personer och sommarlägret 18 familjer
totalt 49 personer. Målet är att fortsätta arrangera aktiviteter för att skapa gemenskap mellan familjerna.

Riksmöten för stöd, erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning
VIMIL har som mål att ordna två riksmöten per år, då medlemmar och funktionärer från hela Sverige möts för
samtal, kunskapsinhämtning, informations- och erfarenhetsutbyte, idéer och tankar för kommande år.
Minnesstund med marschalltändning är en återkommande och uppskattad ceremoni, som ger eftertanke och
stark gemenskap. Alla medlemmar som kommer första gången ingår i en grupp som får extra stöd och
information. Nya nätverk skapas. 2021 lyckades VIMIL inte genomföra båda dessa möten, årsmötet
genomfördes digitalt och 41 medlemmar deltog. Höstmötet kunde genomföras i oktober då restriktionerna
lättats en aning dock under strikt pandemisäkerhet.
Höstens riksmöte ägde rum i Uppsala 22 - 24 oktober, då vi lyssnade till två föredrag ett om Mat och hälsa och
ett om Vägen framåt. Dessutom anordnades olika aktiviteter. Totalt var det 107 medlemmar (11%) som deltog
uppdelade i många olika grupper på grund av pandemin. Behovet av att få träffas fysiskt igen var stort och blev
mycket uppskattat.

Chattgrupper för stöd och förståelse
Medlemmarnas slutna Facebook-grupp betyder ofantligt mycket för stöd, förståelse och självhjälp. 587
medlemmar har under året gjort 2695 inlägg vilket är något mindre än tidigare år. Kommentarer som innebär
en omedelbar livlina, stöd och gemenskap via nätet är betydelsefulla. Dessutom förekommer reaktioner med
inlägg i form av hjärtan, kramar och tummen upp. Totalt hade det skrivits något 214 686 gånger i Facebookgruppen. Det speglar hela årets svårigheter att träffas fysiskt och i stället har fler varit beroende av att ha
kontakt via sociala medier.
I den öppna gästboken på hemsidan kan sörjande få kontakt med andra sörjande och få omedelbart stöd utan
att vara medlemmar. I gästboken skrev 65 personer under 2021.

2.

Utbildning och planering

Internutbildning och funktionärsmöten
Värdar för VIMIL-träffar behöver vägledning, handfasta tips och verktyg för att orka ge stöd till medlemmar.
Målet för 2021 var att 25 funktionärer skulle få utbildning som stödperson. De två planerade tillfällena att
utbilda funktionärer dels i egen regi och dels i samarbete med paraplyorganisationen SAMS kunde genomföras.
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SAMS utbildning var i Norrköping den 24 – 26 september 7 medlemmar deltog och VIMIL värds utbildning i
Linköping med föreläsning och erfarenhetsutbyte ägde rum 13 - 14 november där 16 VIMIL värdar deltog.
Funktionärer och nyckelpersoner behövde träffas för information, utbyte av erfarenheter diskussioner och
stöd. Målet för 2021 var tre sådana möten, för diskussioner och stöd. Under året genomfördes tre VIMILvärdsmöten, ett i samband Riksmötet samt två genom videolänk på Zoom. Totalt har 46 VIMIL-värdar deltagit
vid dessa tillfällen.

Styrelse och nyckelpersoner hade möjlighet att träffas under året
Nettotillflödet av medlemmar är stadigt och ökande under de senaste åren, trots att en del medlemmar lämnar
efter ett antal år. Detta förutsätter kontinuerliga diskussioner om arbetsformer samt om
information/kommunikation såväl internt med medlemmar som externt. Antal styrelsemöten har varit 10,
varav de flesta via videolänk. Målet för 2021 var att styrelse och nyckelpersoner skulle kunna träffas fysiskt vid
tre tillfällen. Två tillfällen med planeringsdagar genomfördes via zoom-länk. En planeringshelg kunde
genomföras i slutet av sommaren trots pandemin och dessutom träffades styrelsen till arbetsmöte under
riksmöte. Att få träffas fysiskt är viktigt.

Kommunikation
Ett månatligt kalendermail sänds till alla medlemmar och ger direkt information om vad som sker i landet under
den kommande månaden. Ett VIMIL-blad, som är föreningens nyhetsorgan, tidning, har kommit ut digitalt två
gånger under året och dessutom har VIMIL-nytt med viktig information som kallelse till årsmöte, information
om familjeläger och medlemsavgift sänts ut 11 gånger under året. Informationen skickas ut via ett epostverktyg som underlättat hanteringen betydligt. All information har lagts ut på hemsidans medlemssidor
och aviserats i den slutna Facebook-gruppen.

3.

Sprida kunskap och kännedom om VIMIL

Trycksaker, annonsering, sociala medier
VIMIL ger ut en informationsbroschyr som ständigt trycks upp och distribueras bland annat till sjukhus,
begravningsbyråer och kuratorer. Genom ett flertal reportage och intervjuer med medlemmar i lokal- och
rikspress, veckotidningar samt i TV och radio har kännedom om VIMIL nått ut till allt flera. VIMIL är aktiv på
sociala media med en Facebook-sida tillgänglig för allmänheten. Antal besök på vår hemsida har varit 391.

Uppdaterad hemsida
Under 2021 har arbetet med den från 2019 nya hemsida fortsatt. Den gamla var gjord i ett system som skulle
försvinna och under ett långt förarbete kunde så den nya sidan färdigställas. Hemsidan och medlemsregistret
ses över och uppdateras kontinuerligt.

Extern utbildning
Målet för 2021 var att medverka vid minst 8 tillfällen. På grund av pandemin kunde vi inte delta i några mässor.
Den palliativa nationella konferensen ställdes också in. VIMIL planerade att medverkade under Almedalsveckan
som tyvärr ställdes in. Däremot har enskilda medlemmar föredragit vid flertalet tillfällen om sin egen förlust
och då berättat om VIMIL.

Övrigt
VIMIL-dagen, den 4 september, kunde inte uppmärksammas i så stor utsträckning som planerats på grund av
restriktioner kring pandemin. Men vid fem tillfällen samlades ändå 56 medlemmar i samband med denna
speciella dag. Detta tack vare medlemmarnas ideella insatser som dessutom utvecklar föreningen, avseende
innehåll och utbud av medlemsaktiviteter och VIMIL-träffar samt beträffande ledning och administrativt
arbete. Utvärdering av verksamheten görs regelmässigt för att undersöka om innehåll och kvalitet svarar upp
mot medlemmarnas förväntningar. Resultaten sammanställs, följs upp och diskuteras fortlöpande i styrelsen.
Ett särskilt verktyg för utvärdering används.
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VIMILs varumärkesregistrering hos PRV, dvs namnskyddet av ”VIMIL”. Grupp- och olycksfallsskadeförsäkring för
styrelse och funktionärer har tecknats.
Varmt tack till alla som medverkat till en givande verksamhet under året!
VIMILs styrelse 2022-02-06

Styrelse
ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

Kristina Lindquist
Monika Löfgren
vakant
Lena Wenzel
Lisa Bergendahl
Pernilla Sundell
Sofia Asplund
Annika Törnros
Åsa Johansson

ekonomiansvarig

Ulla-Lena Lindqvist

Adress

Klockarvägen 12
141 61 Huddinge

Organisationsnummer
Bankgiro
Swish

849400 – 8629
5558 - 5087
123 694 8160

Ekonomi

Verksamhet har bedrivits med medlemsavgifter samt med statligt stöd från
Socialstyrelsen. Ytterligare bidrag har inkommit från Åhlen-stiftelsen och Bångs
stiftelse.

Internet

- Hemsida www.vimil.se
- öppen Facebooksida https://www.facebook.com/VIMIL.se
- slutna Facebookgrupper endast för medlemmar
info@vimil.se – all information
medlem@vimil.se - medlemsfrågor
medlemstelefon 0767 – 142199

Kontakt

Underskrifter från alla i styrelsen finns i original hos sekreteraren

Kristina Lindquist

Monika Löfgren

Ulla-Lena Lindqvist

Lena Wenzel

Lisa Bergendahl

Pernilla Sundell

Sofia Asplund

Annika Törnros

Åsa Johansson
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