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Vad vill Ågrenska Vänskapsföreningen uppnå?
Vi ska bidra till att alla barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och sällsynta
diagnoser samt deras familjemedlemmar ska få ett optimalt liv. De ska få uppleva sådant
som är självklart för många människor utan funktionsnedsättningar.
För detta ändamål ska ÅVF samla in pengar till Ågrenska Stiftelsen som erbjuder
verksamheter i ett helhetsperspektiv för målgruppen enligt ovan.
ÅVF ska också beskriva målgruppens storlek och behov samt Ågrenskas verksamheter
och utvecklingspotential, för att ytterligare tillgodose behoven.

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar ÅVF?
ÅVF är en ideell förening som samlar in pengar till Stiftelsen Grosshandlare Axel H
Ågrens Donationsfond, kallad Ågrenska Stiftelsen (härefter ÅS). ÅS bedriver sin
operativa verksamhet i ett helägt dotterbolag Ågrenska AB (svb), (härefter ÅAB). ÅAB är
en idé-buren, icke-vinstdrivande organisation.
De olika juridiska personerna ovan arbetar ofta efter samma styrdokument och
riktlinjer.

Vilka strategier har ÅVF för att uppnå målen?


Kommunicera och positionera ÅAB som ett kompetenscentrum för sällsynta
diagnoser – ”kompetens botar maktlöshet”.



Tydligt kommunicera nyttan för målgrupperna av generella bidrag och gåvor till
skillnad från specifika, och konkreta föremål. Då kan bättre anpassning för
aktuella behov uppnås.



Marknadsföring genom nyhetsbrev, utskick, kampanjer och information i både
sociala och traditionella medier.



Samarbete med och sponsring från företag och organisationer som har en liknade
värdegrund som Ågrenska.



Personlig bearbetning av befintliga givare och sponsorer.



Aktivt arbete för att finna nya privatpersoner som vill stödja via gåvor.



Medlemskap.



Försäljning av produkter samt utveckling av nya produkter.



Fondansökningar.



Aktiviteter och insamlingar, välgörenhetslopp, födelsedagsgåvor, minnesgåvor,
och kollekter.



Ytterligare systematisera vårt insamlingsarbete.



Volontärverksamhet.

Vilken kapacitet och vilket kunnande har ÅVF för att uppnå målet?
ÅVF:s styrelse är den mest centrala resursen. Styrelsemedlemmarna har tillsammans
över 100 års samlad erfarenhet av kvalificerat relationsskapande och insamlingsarbete.
Styrelsens arbetsutskott har extra fokus på det systematiska insamlingsarbetet.
I ÅAB:s organisation finns flera medarbetare, som tidvis arbetar med insamlingsarbete,
events, medlemskontakter mm. Dessa personer bidrar med tips, idéer och erfarenheter
till Vänskapsföreningens arbetsutskott och styrelse.
ÅVF har tillgång till ÅAB:s verksamheter och nätverk för marknadsföring och
bearbetning.

Hur vet vi om organisationen gör framsteg?
Regelbunden uppföljning av medlemsantal och insamlade medel.
Utvecklingen diskuteras och utvärderas på varje styrelsemöte och beslut fattas.
Då det finns ett mycket nära samarbete mellan ÅVF och ÅAB innebär det att man direkt
ser nyttan av de insamlade medlen.

Vad har vi åstadkommit så här långt?
Vi har ökat kännedomen om varumärket Ågrenska bland annat genom ÅVF:s medverkan
i Göteborgsvarvet och exponering av varumärket Ågrenska via annonser i dagspress och
sociala medier. Vi har fått möjlighet via vår lokala matvarubutik att öka våra intäkter via
en gåvoknapp
ÅFV har bidragit till att barn och ungdomar som vistas på Ågrenska får möjlighet att
delta i olika kulturupplevelser, resor, sport- äventyrsaktiviteter, sociala aktiviteter och
också få möjlighet att vistas i en för våra målgrupper anpassad miljö.

Framtidens rum som är en VR-studio har bland annat bidragit till att de barn och
ungdomar som vistas hos oss får stimulans och underhållning genom äventyrliga
upplevelser samt att man får möjlighet att uttrycka sin kreativitet. Det ligger också till
grund för forskning och utvecklingssamarbeten. 1500 barn och ungdomar har gjort
aktiviteter i studion sedan 2016
Sinnenas rum är ett rum som bjuder på sinnliga upplevelser. Besökaren själv kan vara
aktiv genom att styra ljus, ljud, musik och rörelser för att få avslappning. Rummet är
skapat för att ge en helhet med lugn och ro och samtidigt erbjuda små öar för aktivitet.
Utomhusgym som byggts med material från träd som växt på vår ö erbjuder mycket bra
friskvårdsaktiviteter för alla våra besökande familjer, barn och ungdomar.
Utvecklat utemiljön genom nybyggnation av en lekstuga som bidragit till att det finns
ytterligare en plats för kreativa lekar.
Anordnat syskonläger för syskon som har en bror eller syster med funktionsnedsättning. Syskonen uttrycker att det är oerhört värdefullt att få möjlighet att träffa
andra syskon i samma situation.
Anordnar årligen Lekensdag, en dag där allmänheten bjuds in för att ta del av våra verksamheter och aktiviteter som finns på Ågrenska. På lekens dag ska ALLA oavsett
förutsättningar kunna leka uppleva och helt enkelt ha kul. Barn och föräldrar och alla
andra ska få möjlighet att träffas umgås och få inspiration
Genom denna dag synliggör vi våra målgrupper och att de kan delta i olika aktiviteter
oberoende av nedsättningar, genom att anpassa miljön och aktiviteterna. Under dagen
kommer ca 2500 besökare
Bjuder årligen in alla särskolor i Göteborgsområdet under en dag, för att uppleva den
fantastiska miljön. Under dagen får barnen prova på olika anpassade aktiveter. Det
kommer ca 1200 barn och personal där vi bjuder på mat, fika, och roliga aktiviteter runt
om på vår ö.

