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Verksamhetsåret 2021
Verksamhetsåret har präglats av den pågående pandemin i samhället. Möjligheterna att mötes
fysiskt har ersatts av möten via datorn, sms och telefon. Att utveckla vår verksamhet under
sådana betingelser har varit en utmaning, och fokus har fått ligga på att bibehålla vår fina
förening så att vi kan återkomma efter pandemin. I skrivande stund känns det dock som att det
kommer att dröja ännu en tid innan vi kan röra oss fritt i tid och rum.

Styrelse och arbetsutskott (AU)
Krister Svensson, ordförande (AU)
Karin Porserud, kassör, hemsida (AU)
Eva Kane, medlemssekreterare och rekrytering
Inger Ahlberg, sekreterare (AU)
Sara Stiber, medlemsrekrytering
Nik Dee Dahlström, nationalrepresentant och Nordensamarbete
Anne Kultti, medlemsrekrytering
Lars-Erik Berg, forskningsanknytning
Brian Ashley, projektansökning
Victoria Tenggren, Lekgruppen
Styrelsen har haft elva sammanträden och arbetsutskottet har haft tio sammanträden. Alla
sammanträden med styrelse och arbetsutskott har skett digitalt via Zoom under
verksamhetsåret.

Valberedning
Anna Lenninger och Carl-Göran Gustafsson

Revisorer
Lars-Åke Henriksson och Roine Hangvar

Föreningens namn
Föreningens namn hos Skatteverket, och därmed också hos Nordea, har under året 2021 varit
IPA Sweden. Föreningen har beslutat att namnet ska ändras till Lekfrämjandet IPA Sweden.
Namnändringen är inskickad till Skatteverket och ändringen är genomförd.

Medlemmar och avgifter
Under verksamhetsåret har vi sänt ut medlemsinformation i april, juni och i oktober.
Vi har haft 85 medlemmar, varav 14 parklekar, skolor och organisationer.
En rekryteringsfilm har producerats under året. På grund av Corona har det varit svårt att nå ut
med rekryteringsverksamhet genom fysiska möten. Krister Svensson, Eva Kane och Lars-Erik
Berg har producerat en timslång presentation av föreningen Lekfrämjandet och dess centrala
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utgångspunkter för verksamheten. Filmen består av fyra delar och kommer att läggas ut på vår
hemsida. Filmerna innehåller en presentation av föreningen och IPA. En handlar om
perspektiv på leken och villkoren för den i dagens samhälle, en handlar om den allra tidigaste
leken i förening med det första språktillägnandet. Slutligen sätter en video in leken i relation
till FNs deklaration om barnens rättigheter, och dess etablering i Sverige.

Ekonomi
Föreningens ekonomi har varit en fast punkt på styrelsemötena även detta år. Kassören har
återkommande informerat om det ekonomiska läget på styrelsemötena.
För att få stöd med bokföringen har vi under året anslutit oss till bokföringsprogrammet
Fortnox och anlitat en konsult för att lära oss detta. Årets bokslut är framtaget av detta system.
Initialt har detta medfört en konsultkostnad för föreningen.
Föreningens senaste projekt hette Öppna dörren för leken och de nyanlända. Kassör för detta
har Rose-Marie Lithén varit. Projektet har drivits med medel från Allmänna Arvsfonden och
beviljades ett anslag på 4 434 150 kronor över tre år. Projektet avslutades i november 2020.
Fondens revision av projektet var klar under våren 2021. I början av juni återbetalades
837 882,19 kronor till Allmänna Arvsfonden. Revision av detta har skett separat och finns
därför inte med i årets bokslut.
I samband med att projektet avslutades, beviljades friköp av en dator för 1 500 kronor. En
skatteskuld på 307 kronor finns för arbetsgivaravgifter, men det finns också medel till detta på
föreningens skattekonto. Lekfrämjandet har under en period av flera år drivit tre olika projekt
med en person anställd som projektledare. Styrelsen har begärt att få in allt material som
inhandlats och arbetats fram under projektperioden. Projektledaren har informerat styrelsen
om att hon begått ett allvarligt misstag som medfört att allt värdefullt material, från alla tre
projekten, raderats och därför inte kan lämnas till Lekfrämjandet. Detta innebär att vi tyvärr
inte kan genomföra några av de uppföljande insatser vi åtagit oss gentemot Allmänna
Arvsfonden. Vi kan inte heller ge vidare, förvalta eller dra lärdomar från projekten.
Två konton i Nordea, kopplade till avslutade projekt, har avslutats under året.
Föreningen har nu två konton, ett Huvudkonto och ett Sparkonto (”Minnesfonden”).
Huvudkontots saldo år 2021-12-31 var 120 069,79 kronor. I summan ingår 13 200 kronor som
är inbetalda medlemsavgifter för år 2022. Vi har under året betalat medlemsavgifter till
Unicef och Nätverket för Barnkonventionen. Vår ansökan om att ändra vår anslutning i
internationella IPA till ett organisationsmedlemskap har inte besvarats, med påföljden att vi
inte betalat någon avgift under året.
Sparkontots (”Minnesfonden”) saldo år 2021-12-31 var 39 192,44 kronor. Kontot har varit
oförändrat under 2021.
Lekfrämjandet kan föra över ett överskott till år 2022 på 5 422.16 kronor. För mer
information, se separat Balansrapport och Resultatrapport.

Nic Nilsson
Vår mångårige medlem Nic Nilsson har avlidit under året. Han ägnade ett omfattande arbete
åt IPA International och IPA Sweden (numera Lekfrämjandet). Nic kom att spela en mycket
betydande roll, tillsammans med Manne af Klintberg, för att Barnkonventionen skulle bli
svensk lag, vilket inträffade den 1 januari 2020. Lekfrämjandets styrelse var genom Krister
Svensson, Inger Ahlberg och Karin Porserud representerad vid Nics begravning. Även andra
medlemmar i Lekfrämjande deltog. Lekfrämjandet har sänt 1000 kr till Cancerfonden till Nic
Nilssons minne.
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Föreningen har också hämtat en del material som berör Lekfrämjandet och som fanns hos Nic
och hans familj. Detta intressanta material är nu arkiverat i vårt förråd hos Karin Porserud.

Lekpriset och Lekveckan
Utdelning av Lekpriset till Manne af Klintberg (för år 2020) och Eva Norén Björn (för år
2021) genomfördes vid en utomhusceremoni den 9 september i Rålambshovsparken.
Prisutdelare var Christer Nylander, ordförande i Riksdagens kulturutskott. Flera tal
förmedlades och ackompanjerades av skålar, diplom, presenter och glada tillrop från den
närvarande församlingen av lekande människor. (bilder och motiveringar se hemsidan
www.ipa-sweden.org )
Föreningens medlemmar skickar in förslag på vinnare av Lekpriset. Pristagare utses av
styrelsen.

Kommande projekt
Projektansökan till Allmänna Arvsfonden, kallad ”Lekande kvarter” har arbetats med under
året. En serie möten med representanter för olika partners i Malmö har genomförts och en
ansökan sändes in under våren 2021. Tyvärr fick vi avslag på ansökan, men anmodades vid ett
möte med Arvsfonden att justera delar i ansökan och återkomma till dem. Detta arbete
beräknas vara färdigt innan Lekfrämjandets årsmöte i februari 2022.

Nätverket för Barnkonventionen
Karin Porserud och Manne af Klintberg har varit Lekfrämjandets representanter i nätverket,
Manne som revisorssuppleant. Tre styrelseledamöter deltog i årsmötet.

Unicef
Vi har nu fått en kontaktperson vid Unicef och viss samverkan har påbörjats. Under året har
Lekfrämjandet deltagit i Unicefs årsmöte den 18 mars.

Rådet
Styrelsen har, på initiativ av Brian Ashley, inrättat ett Råd. Detta råd består av personer som
har ett långvarigt och aktivt medlemskap i Lekfrämjandet. De första stegen att starta Rådets
verksamhet har tagits, genom att styrelsen givit rådet i uppdrag att uppdatera IPAs Svenska
historia, från år 2008 och framåt.
Rådet består av: Bosse Svensson, Barbro Samuelsson, Eva Norén Björn, Manne af Klintberg,
Bo Qvennerstedt, Rose-Marie Lithén och Brian Ashley.

Lekgruppen
Under året har vi inte kunnat ha verksamhet eftersom pandemin satte stopp för det, men vi har
kvar vår vision om att starta ett nytt ”Lektåg” under år 2022. Det ska vara en hjälp för de som
vill bli lekledare och tanken är att ”tåget” ska röra sig över landet. Det kan både gälla vår
Lekvecka, som är vecka 36, och annan tid som kan vara möjlig. Lekgruppen har under
verksamhetsåret 2021 arbetat med att utöka gruppen och att få fler aktiva ledare så att vi kan
vara på plats, fysiskt eller digitalt, med olika aktiviteter.
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Lektågt är en aktivitet vi genomfört tidigare och lekgruppen har i uppdrag att beskriva detta
upplägg så att det kan spridas.

Lekforskning
Gruppen för lekforskning har under verksamhetsåret diskuterat hur arbetet ska utformas så att
syftet med arbetsgruppen uppnås. Gruppen har till uppgift att följa lekforskning som är direkt
inriktad på vetenskapligt stöd för att främja lekens villkor i enlighet med Lekfrämjandets
huvudsyfte. Arbete har startat med att söka litteratur med sådan inriktning.

Studiecirkel
Under år 2021 har vi påbörjat arbetet med att skapa en studiecirkel om lek. Vi har valt
studieförbund och hoppas starta en pilot under 2022. Tanken är att vem som helst ska kunna
leda en grupp som är nyfikna på lek, med hjälp av det underlag som vi håller på att arbeta
fram. Utarbetade frågor, korta texter och videoklipp kommer att vara underlag för att utforska
lek tillsammans. Vi hoppas att vi, med hjälp av studiecirklar, ska kunna motivera till små
lekprojekt på hemmaplan, oavsett var hemmaplanen är. Den som vill vara deltagare i en pilot
som prövar materialet kan maila inger.ahlberg@ipa-sweden.org.

Hemsidan
I slutet av år 2020 bildades en arbetsgrupp med uppgift att komma med förslag på hur vår
hemsida kan göras bättre. Detta arbete pågår. Karin Porserud har under året hållit hemsidan
innehållsmässigt uppdaterad.

Trädgårdsmässan
Hölls även i år digitalt. Vi deltog vid Trädgårdsmässan genom Lars-Erik Berg som höll en
föreläsning om Lekens betydelse.

Almedalsveckan
Nik Dee Dahlström, Lars-Erik Berg och Krister Svensson har medverkan vid Almedalsveckan via
zoom. De samtalade under rubriken ”Finns det tid och rum för lek i det moderna samhället?” (se
länk, https://youtu.be/7ZN65JKqNhQ).

IPA Internationellt
Nik Dee Dahlström är Lekfrämjandets internationella representant i IPA Council.
IPA World fyllde 60 år under verksamhetsåret. Vi har sänt en text om Sveriges
(Lekfrämjandets) aktiviteter till en jubileumspublikation inom IPA. Medlemsekreteraren har
sänt IPAs internationella medlemsbrev till alla medlemmar i Lekfrämjandet.
IPA World har under året kallat till en serie möten med ”the council” för att presentera och
diskutera den framtida organisationen. En viktig fråga varit relationen mellan IPA och de
olika medlemsländernas medlemskap. Frågan kommer att avgöras under våren 2022. Nik Dee
Dahlström och Krister Svensson har deltagit i dessa möten.

Nordisk samverkan
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Vår ambition är att få till ett utökat nordiskt samarbete, pandemin har dock satt stopp för
fysiska möten. De ekonomiska medel vi fått från Letterstedtska fonden, har därför inte
använts under 2021. Vi kan disponera medlen fram till den sista juni 2022 och vi hoppas
kunna genomföra planerad verksamhet under första halvan av år 2022.
Krister Svensson medverkade i webbinariet Nordic Placemaking TALK – A child-friendly
city. Det hölls i maj 2021.
Krister Svensson deltog i BIN (Barnkultur i Norden) konferens Designing for Play in New
Nordic Childhood 3 – 4 March 2021
Designing for Play in New Nordic Childhood syftar till att undersöka möjligheterna att
designa för lek, samt att initiera en diskussion om hur vi kan fasthålla hög kvalitet för lek
utifrån deltagarnas perspektiv. Konferensen riktar sig till forskare, utbildare och andra med
intresse för design, lek, utbildning och barnkultur. Syftet med den Nordiska konferensen är att
stärka den Nordiska gemenskapen kring barnkulturforskning samt stödja utveckla ett Nordiskt
nätverk för att föra barnkulturforskning och designforskning samman.
Som ett led i utvecklingen av nordiskt samarbete deltog Krister Svensson den 2 mars 2021 då
IPA Danmark arrangerade en politisk ”hearing” med ”Lek som en mänsklig rättighet” (Leg en menneskerettighed) som tema. Arrangemanget genomfördes online. (länk till arkiv Høring
2021: Leg - en menneskerettighed - IPA (ipa-danmark.dk) Hearingen arrangerades av
International Play Association (IPA) Danmark och Pedagogutbildningen vid Københavns
Professionshøjskole och Aarhus Universitet. Syftet med hearingen var att värdera om
Danmark lever upp till Barnkonventionens artikel 31.

Övriga kurser och konferenser
Krister Svensson har medverkat som föreläsare vid: National Institute of Design, NID, Ahmedabad,
India vid sex tematiska tillfällen under perioden 16 september till 5 oktober 2021. Krister föreläste vid
det tillfälle som behandlade (Toys for development and inclusive play) Leksaker för utveckling och
inkluderande lek.

Krister Svensson deltog den 4 maj 2021 i webbinariet Urban Playground: Child-friendly
Cities.
Krister Svensson deltog den18 juni, 2021 i webbinariet Urban Playground: Child-friendly Cities.
https://www.placemakingus.org/webinars.html.
Viktoria Tenggren deltog i paneldebatt i samband med utställningen All makt åt fantasin – Staden som
lekplats den 14 augusti.

Lekfrämjandet i medierna
Krister Svensson publicerade som medförfattare artikeln Sveriges massavveckling av lekytor strider
mot barnkonventionen i Svenska Dagbladet den 16 februari.
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Slutord från Lekfrämjandets ordförande
Ännu ett coronaår är till ända med alla de konsekvenser det fört med sig. Trots allt har styrelsen
kunnat arbeta med flera viktiga frågor, om än i ett långsammare tempo.
En fråga som tagit mycket energi handlar om att uppgradera vår ekonomihantering och vårt
ekonomisystem. Föregående verksamhetsår då vi bytte både kassör och redovisningssystem medförde
att vi tvingades ha ett extra årsmöte för att kunna slutredovisa vår ekonomiska verksamhet. Det gångna
året har vi ”lärt” oss mer om bokföringens vedermödor och vi hoppas nu att medlemmar i allmänhet
och revisorerna i synnerhet kan godta våra ekonomiska rapporter.
Vi har arbetat med ansökan ”Lekande kvarter” till Allmänna Arvsfonden. Ansökan skickades in under
våren. Nu är arbetet i gång med att justera ansökan för att åter sända in den till Allmänna Arvsfonden.
Styrelsen har fortsatt arbeta med den interna organisationen som vi hoppas ska hjälpa styrelsen till
insyn och stabilitet i det löpande arbetet. Flera saker som vi lanserade i verksamhetsplanen vid
årsmötet 2021 har fått följa med över i verksamhetsplanen för 2022.
Det har inte bara varit arbete! Vi hade en väldigt fin prisutdelningsceremoni när Manne af Klintberg
och Eva Norén Björn tog emot sina lekpriser. Ett tillfälle att minnas!
Styrelsens har slutfört sitt arbete för verksamhetsåret 2021. Ledamöter i styrelsen har säkert från tid till
annan upplevt sig isolerade och ensamma med de uppdrag som är fördelade på styrelsens medlemmar.
Jag vill ta tillfället i akt att uttrycka ett stort tack till styrelsen som oförtrutet genomfört ett omfattande
arbete med att skapa och utveckla plattformen för Lekfrämjandet IPAs framtida verksamhet.
Som ordförande har jag upplevt samarbete, arbetsvillighet och kompetens. Det har varit ett fantastiskt
år med mycket arbete och gott humör i styrelsen. Alla har tagit på sig arbetsuppgifter i förhållande till
vad man har haft möjlighet att klara av. Arbetet har bedrivits i god demokratisk anda med respekt för
olika åsikter.

Vi har jobbat på i god anda! Stort tack!
Krister Svensson, ordförande

Krister Svensson, ordförande

Karin Porserud, kassör

Eva Kane

Inger Ahlberg

Sara Stiber

Nik Dee Dahlström

Anne Kultti

Lars-Erik Berg

Brian Ashley

Victoria Tenggren
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