
 
 

 

Stiftelsen Nanne Network,Volontärpolicy 

 

Vår Verksamhetsidé  

Stiftelsen Nanne Network huvuduppgift är att sätta samman individer med liknande livshistoria samt 

upplevelser och ge dem rätt förutsättningar att ta steget in i samhället. Detta sker genom läger, 

workshops och andra samankomster. Barn och ungdomar som varit utsatta för övergrepp behöver 

prata och kunna lita på personer i sin omgivning. Genom att de får träffa varandra får de också 

möjlihet att se att de inte är ensama och kan då finna styrka.   

Om Stiftelsen 

Stiftenslen grundades år 2012 av Nanne Grövall som under många år har haft en dröm och vision om 

att starta upp en organisation där hon kan hjälpa barn och ungdomar som behöver stöd och hjälp på 

olika sätt.  Det är representanter på skolor runt om i landet som sätter samman vilka ungdomar som 

får följa med på läger då de vet bäst vilka individer som är i behov utav stödet. När ett läger eller 

workshop genomförs sker deta  samråd med skolor, psykologer, barnets familj samt personen i fråga.  

Stiftelsens verksamhet är uppbyggd på frivillig och volontär basis. Det finns idag ca 2 volontärer. 

Dessa eldsjälar bidrar med stort engagemang och ger av sin tid och kunskap. Volontärerna är en 

förutsättning för att vi ska kunna genomföra de läger vi vill.  

Stiftelsen finansierar sin verksamhet via frivilliga bidrag från främst företag, privatpersoner och andra 

stiftelser. Stiftelsen har ett 90-konto som årligen kontrolleras av Stiftelsen för Insamlingskontroll. 

Årligen arrangeras olika insamlingsaktiviteter ex konserter och event där intäkterna oavkortat går till 

stiftelsens arbete med läger och workshops.  

Introduktion och ansvar 

Introduktion sker via personliga möten i samband med att man är ny som volontär. I samtalet träffar 

du en erfaren volontär och vi ser gärna att du genomför en workshop innan du tar dig an 

lägerverksamheten. Kommunkationen sker i första hand genom internet och mailkorenspondense. 

Detta för att kunna följa och spåra eventuella händelser och enklare kunna dokumentera. Som 

volontär förväntas du att delta på minst två uppdrag per år. Det kan vara workshops eller 

lägeraktivitet 

 

 

 

 



 
 
Volontärmöten 

Vi har två träffar om året. Volontärmöten sker tidigt på våren och sent på hösten. Anledning till det 

är för att vår lägerverksamhet är som mest aktiv under perioden mars-september. Syfte med dessa 

möten är att delge volontärerna det senaste som sker i organisationen, möta andra volontärer och få 

lyssna på berättelser som både inspirerar och ger kunskap.  

Våra Volontärer och anställda 

Stiftelsen har i dagsläget ingen anställd personal utan styrelsen övervakar arbetet mellan 

samarbetspartners  och volontärerna.  

Rekrytering sker i första hand via vår hemsida där ansökan skickas in. Vi går igenom ansökningar 

löpande och rekryterar vid behov. I urvalsprocessen tittar vi på flera urvalskriterium. Främst 

förmågan att se ungdomarnas behov men även tidigare arbetslivserfarenhet som gynnar stiftelsen 

arbete, lokalisering och personliga kontakter är till fördel. Äldersgräns för att vara volontär är 18 år 

om inte särskilda skäl föreligger.  

Ersättning 

Kostnader som en volontär har i samband med ett uppdrag redovisas till kontoret via kvitton på 

utlägg. Milersättning betalas enligt Skatteverkets riktlinjer. Namn och kontonummer ska åtföljas 

redovisningen. 

Försäkring 

Det är volontärens ansvar att ha en försäkring tecknad som täcker eventuella personliga skador i 

samband med volontäruppdraget. Alla volontärer måste ha en privat olycksfallsförsäkring och det 

åligger volontären att kontrollera med sitt försäkringsbolag samt intyga för stiftelsen att försäkring 

finns.  Vid utlandsresor tecknar Stiftelsen en reseförsäkring för volontären. 

Tystnadsplikt 

Som volontär i Nanne Network kommer du att komma i kontakt med ungdomar som bär på tunga 

händelser i livet. Därav är det av yttersta vikt att du som volontär respekterar personerna som deltar 

på läger och workshops genom tystnadsplikt. Vi använder endast ungdomarnas förnamn i alla typ 

utav korrespondens. När uppdraget är slutfört upphör också kontakten med barnet och deras familj 

om inte familjen tar initativ till fortsatt vänskap. Överenskommelse om tystnadsplikt tecknas i 

samband med att volontärpolicyn presenteras och gäller samtliga kommande uppdrag. 

Stöd 

Att arbeta som volontär i Nanne Network ska förenas med stolthet och glädje. Ibland är det svårt att 

möta våra ungdomar och deras berättelser som kan påverka även de runtomkring. Stiftelsen 

erbjuder stöd hos psykolog om så krävs. Vi erbjuder även möjlighet till att gå kurser för att lära dig 

hur du kan hantera de ungdomar du kommer i kontakt med.  



 
 
 

Media 

I första hand ska all media hänvisas till Nanne Grönvall. Volontärerna ska fokusera på arbetet med 

ungdomarna. Medial uppmärksamhet i samband med ett evenemang eller läger får endast ske på 

berörda personers initiativ och därmed med deras godkännande att använda bilder och text i olika 

sammanhang som gynnar Stiftelsens arbete. 

Belastningsregister 

Säkerheten är stor kring ett läger eller event och därmed måste alla volontärer intyga att de är 

ostraffade genom att begära ut sitt belastningsregister och skicka in detta för lokal lagring i stiftelsen. 

Dessa uppdateras löpande och uteslutening kan ske vid förändring i belastningsregister.  

 

 

Avsluta sitt Volontärsskap 

Att arbeta ideelt för en stifltese tar tid från bl.a familj, arbete och vänner och det är därmed viktigt 

att i god tid säga ifrån om belastningen blir för stor. Detta görs genom att meddela kontoret att du 

vill avsluta ditt uppdrag eller ta ”Time Out på bestämd tid”. Vi vill hela tiden engagera nya volontörer 

som står på kö för att aktivt få bidra till verksamheten. 

Viktiga personer 

Stiftelsen har förutom en stark styrelse som bidrar och övervakar verksamheten också ambassadörer 

som hjälper oss i kontakter med skolor och andra bidragsgivare.  

Person x är stiftelsen Nanne Networks beskyddare. 

Besök vår hemsida www.nannenetwork.se 

Överenskommelse 

Som volontär har jag åtagit mig att: 

 Att delta på minst två uppdrag per år 

( Med uppdrag menas workshops och läger) 

 Att respektera regeln om tystnadsplikt 

 Arbeta aktivt för att sprida stiftelsens värdegrund och vad vi jobbar för  

Ort och Datum                                                          Namnteckning 

 

                                                                                  Namnförtydligande 


