
 

 
 

Verksamhetsberättelse 2017 
Föreningen Blöjupproret, Sveriges förening för EC och tygblöjor 

Verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017-12-31 

Styrelsen 
Styrelsen har bestått av: 

Ordförande: Lucia Nigro fram till 2017-03-26, Karolina 2017-03-27 - 

Vice Ordförande Karolina Åhlander fram till 2017-03-26, Sara Hellström 2017-03-27 - 

Kassör: Ida Brogie fram till 2017-03-26, Karin Brodin 2017-03-27- 

Sekreterare: Rebecca Celvid fram till 2017-08-28 

Ledamöter:        Ciccan Björklund 2017-03-26 

Malin Olsson 2017-03-26 

Claudia Nürnberg 2017-08-28 

Ida Brogie 2017-03-27 

                             Marie Nyman fram till 2017-03-26 

Karolina Åhlander fram till 2017-03-26 

Suppleanter: 
Rebecca Celvid 2017-08-20 - 

 

Styrelsen hade 20 sammanträden under verksamhetsåret 2017/2018. 

  

Övriga förtroendeposter 
Ekonomisk Revisor - Leif Hammar - 

Valberedning - Maria Andersson - 

Föreningens aktiviteter 
  
Mål för 2017 

● - Att anordna minst 6 träffar under året för att öka medlemmarnas inflytande, dela sina 

kunskaper och inspirera varandra, antingen fysiska träffar eller online.  

● - Öka antalet aktiva medlemmar genom att ta hjälp av dem vid aktiviteter.  

● -Ha en aktiv och uppdaterad webb.  

● - Delta / anordna en mässa eller liknande utställningsevent där föreningen syns 

● - Anordna event på Blöjfria dagen i juni.  

● - Utöka webben med mer informationsmaterial.  

● - Uppdatera befintligt tryckmaterial och trycka upp ett litet lager för att enkelt kunna 

distribuera till intresserade medlemmar.  

● - Skapa och implementera en ny grafisk profil.  

● - Skriva och publicera minst två debattartiklar.  

● - Fortsätta informera medlemmarna om att Blöjoteket finns och därmed öka antalet familjer 

som får hjälp att hitta en tygblöja som passar dem.  
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● - Ha enkla och klara rutiner för utlåning av blöjor både vid direkt utlåning och när de skickas 

med posten.  

● - Hålla Blöjotekets sortiment aktuellt med modeller som finns tillgängliga på den svenska 

marknaden och avyttra blöjor som inte längre är aktuella.  

Medlemmar  
Antalet medlemmar 

Under året ökade antalet medlemmar till 196 varav 36 var familjemedlemskap. Detta är ett nytt 

rekord för Blöjupproret och visar på att vi växer som förening. 

 
Träffar 

Under året hade vi flera träffar, både online, privata samt under våra mässtillfällen. Vi valde i år att 

bistå med fika för de medlemmar som valde att hålla träff fick två träffar på detta sätt. 

 

Sommartävling 

 

Enligt en ny tradition så höll vi i Sommarkrysset som är en mycket uppskattad tävling. Under flera 

dagar ger vi ut ledtrådar via vår facebooksida som sedan ska bilda ett ord. Tävlingen är inte 

medlemsbunden utan öppen för alla. Vi länkade även tävlingen på våran blogg samt Instagram. 

 
Blöjoteket 
Blöjotelet har växt under året. Vi har även sett en mycket positiva feedback från våra medlemmar 

om tjänsten. På grund av tillväxten så beslöt vi för att göra om systemet så att men lånar idag olika 

paket, till exempel “pröva på” paketet. Vi har även infört en digital ansökningsblankett som gör det 

mycket smidigare vid utlån. Vi har även fått in nya populära blöjor. 

 

Newbornblöjor  

Vi bestämde oss för att utöka blöjoteket med uthyrning av newbornblöjor. Detta paket innehåller 

blöjor för heltidsanvändning upp till 2 månader. Detta paket kostar 500 kronor att hyra. 

 

Antal utlån 

Under året har vi haft 29 utlån, vilket är en ökning med 17 från förra året. Vi har även haft 1 utlån 

med newbornblöjor. 

 

Upplysning till allmänheten 
  

Samhällsdebatt 

 Under året har vi arbetat med att skriva mer på bloggen, däribland debattinlägg. Vi har försökt att 

nå ut med de här inläggen genom att länka både på Facebook och på Instagram. 

 

Blöjfria dagen 
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I år firade vi Blöjfira dagen den 10/6 med uppmuntran om att prata om ämnet på våra sociala 

medier. Det var flera som skrev om dagen och var aktiva med att inte använda blöja. Vi fick även en 

hel del sponsringar till tävlingar.  

Vi uppmuntrade även att få in nomineringar till EC- och tygblöjevänliga förskolor vilket resulterade i 

x st bidrag. Men diplomet vi tidigare använt oss av skickades aldrig ut på grund av hög belastning i 

styrelsen. 

  

Mässor 

På Alternativa barnmässan i Bagarmossen hade vi en monter både under våren samt hösten. Vi 

visade en del av våra material, värvade medlemmar samt sålde tygkassar. Montern var välbesökt och 

många var nyfikna på oss som förening. Vi har även sett att fler icke-medlemmar vetat om oss och 

vårt arbete under dessa mässor. 

 

Vi har även skapat en egen mässa vid namn “Barnvänligt” som hölls i April i Göteborg. Mässan var av 

stor framgång där bjud in tygblöjebranshen samt höll i föreläsningar om både föreningen samt våra 

intresseområden. 

  

Webbsida 

Webbsidan har uppdaterats flitigt och fått några nya flikar.  

Arbetet med den unika grafiska designen har fortsatt men inte blivit klar för att implementera.  

  

Nätforum 

Föreningen administrerar en stor tygblöjegrupp på Facebook med nu  över 6000 medlemmar. 

Gruppens policy har uppdaterats under året för att säkra den goda stämningen som råder i gruppen. 

Gruppens höga medlemsantal gör att vi anser att tygblöjor har blivit ett mer vardagligt samtalsämne 

och att det ser ut som att fler blir nyfikna på detta.  

Föreningen administrerar också en grupp som rör föreningen och där medlemmarna kan prata och 

komma med idéer samt våran växande Instagram. 

Vi har även Facebookgruppen EC babypottning i vardagen som nu har över 340 medlemmar. Tyvärr 

är gruppen inte särskilt aktiv ännu men det kommer nya medlemmar nästan varje dag. 

Vidare står Blöjupproret bakom administreringen av Ecsweden.se, Sveriges äldsta nätforum för 

EC-relaterade frågor samt en Facebookgrupp i samma ämne. 

 

Samarbeten 
 

Företag vi har haft samarbete med: 

Babyrino erbjuder 5% rabatt på allt.  

Elskade babis erbjuder 10% på tygblöjor och 5% på övriga sortimentet. 

Kind and Wild erbjuder 5% rabatt på allt.  

Knyt An erbjuder 5% rabatt på alla tygblöjor förutom Bumgenius och Flip-blöjor. 

Poops! erbjuder 5% på allt dock ej rea varor.  

Lilla Lammet erbjuder 5% rabatt på allt.  

MillyoMolly erbjuder 10% rabatt på gDiapersprodukter (förutom Start-paketet och 

Rainbow-paketet).  
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Pyrus erbjuder 20% vid köp av 3 st Petit Lulu nattblöja (knapp eller kardborre) samt 1 blöjbyxa från 

Disana. 

Tygbolaget erbjuder 5% rabatt på tygblöjor och tillbehör.  

Nära bebis/Blöjfri bebis erbjuder rabatt på utvalda böcker.  

Alvehamn bidrar med tävlingsprodukter. 
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