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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

 Styrelsearbete

Under året har föreningen haft 9 styrelsemöten varav 2 telefonmöten.

Årsmötet hölls i Linköping den 17 mars och ett extra årsmöte (se nedan) hölls i Linköping den 3 oktober.

Till årsmötet hade en motion inkommit om att föreningen skall byta namn till Barncancerfonden Östra och som en följd av det ändra 
stadgarna för att spegla namnbytet. Vid det ordinarie årsmötet i april bifölls motionen. Föreningen höll ett extra årsmöte i oktober där 
stadgeändringen röstades igenom en andra gång. I och med detta byter föreningen namn till Barncancerfonden Östra från och med 1 
januari 2014. Även de andra fem barncancerföreningarna har beslutat genomföra motsvarande namnbyte. 

Föreningen har varit representerad av styrelsemedlemmar och andra funktionärer på barncancerfondens årsmöte och föreningarnas 
möte i oktober.

Styrelsen har bestått av 9 ordinarie ledamöter:
Freddy Christensen, Ordförande
Per Rosenberg, Vice Ordförande
Åke Lindahl, Sekreterare
Heléne Esping, Vice Sekreterare
Klas Skytt
Åsa Isaksson
Jan Lager
Anna Iwers Isaksson
Linda Andersson

och 5 suppleanter
Hans Johansson
Annica Skytt
Lena Kulmala
Patrik Olsson
Marie Friborg

Övriga funktionärer i föreningen:
Familjekontakt: Åsa Isaksson
Kontaktperson BOND: Jan Lager
Ungdomsrepresentant: Isak Andersson
Medicinska arbetsgruppen: Marie Petersson
Valberedning:Britt Palmgren Lager och Maria Dahl
Kontaktsjuksköterska BOND: Marie Sandgren
Kontaktpersonal BOND: Emma Nordh
Revisor: Roger Thapper
Revisorsuppleant: Robert Andersson
Lekmannarevisor: Eva Häll
Föreningsinformatör: Iren Kennberg tom 31 augusti, Inca Asknert from 1 september
Syskonstödjare: Carina Karlsson

Insamlade medel
Föreningen är en ideell förening utan vare sig landstingsbidrag, kommunala eller statliga bidrag. Föreningen är en av sex regionala 
barncancerföreningar i Sverige. Tillsammans bildar dessa föreningar Barncancerfonden. 

Bidrag till verksamheten kommer från medlemsavgifter och bidrag från privata personer, företag och andra organisationer. Vi vill på 
detta sätt tacka alla som har hjälpt oss under året.
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 952 st.(928)

Föreningen är inte bara beroende av inkomna medel utan även av ideella krafter som arbetar inom föreningen. 
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Verksamhetskostnader
Föreningens ändamål och uppgifter enligt stadgarna (§2) är: 

Att anskaffa medel för att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras 
familjer.
Att beakta intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer.
Att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer.
Att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit i cancer
Att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.

Verksamheten är indelad i olika grupper som följer de grupper som Barncancerfonden har.
•     Familjekontakt
•     Visommist
•     Ungdomsgruppen
•     Marknadsgruppen.

Föreningens kostnader indelas i enlighet med Svenska Insamlingskontrolls indelning. Verksamheten kan enligt denna indelning delas 
upp i ändamålskostnader och administrationskostnader. I enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer skall minst 75% av 
insamlade medel gå till ändamålet och högst 25% av insamlade medel får gå till administrationskostnader.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är utgifter som betalas ut till ändamålet enligt föreningens stadgar. Enligt Svensk Insamlingskontrolls blanketter 
har föreningen betalat 85 procent (2012 95 procent) av totala intäkter till ändamålet.

 Familjekontakt.
En stor del av arbetet inom föreningen ligger inom familjekontakt.  

Allmänt bidrag
Föreningen har tidigare gett bidrag till telefon för familjer som legat inne på sjukhus. Familjen har ansökt om detta bidrag hos 
föreningen. Men from 2013 har styrelsen valt att ge ett allmänt bidrag på 2 000 kr för de extra kostnader som uppstår i samband 
sjukhusvistelsen. Även detta bidrag måste familjerna söka hos föreningen.

Fikakvällar.
Att anordna fikakvällar på avdelning BOND på US i Linköping samt på lekterapin i Kalmar är en viktig del i föreningens arbete med 
att upprätta kontakter med drabbade familjer.
Under året har föreningen arrangerat fikakvällar varannan tisdag på såväl Bond som på lekterapin, förutom under några 
sommarveckor. Under fikakvällarna har fikavärdarna informerat om föreningens verksamhet och de möjligheter som de drabbade 
familjerna har till olika stöd från föreningen. Dessa kvällar är även viktiga för kontakten mellan föreningen och personalen på 
avdelningen.
Föreningen har vid två tillfällen under vintern och hösten anordnat tacokvällar på Bond med en tacobuffé för barnen och deras 
föräldrar. Dessa kvällar har varit mycket uppskattade av familjerna.
I december bjöd föreningen på julfika på Bond i form av smörgåstårta där även styrelsen deltar.

Massage
Föreningen har kunnat erbjuda massage varannan vecka för föräldrar till barn som varit inlagda på Bond i Linköping. Möjligheten till 
massage har varit väldigt uppskattad av föräldrarna.

Egna arrangemang och andra aktiviteter
Föreningens traditionella julfest hölls i Motala och i Kalmar, med sammanlagt 121 deltagare. 

På den internationella barncancerdagen den 15 februari arrangerades ljusmanifestationer i Linköping och i Kalmar. I samband med 
denna manifestation informerade medlemmar allmänheten om Barncancerfondens verksamhet och föreningens verksamhet.
 
Föreningens Årsmöte hölls på Cupolen i Linköping och ett extra årsmöte hölls på Fontänen i Linköping.

Lördagen den 30 mars arrangerades Spin of Hope. Ett spinningevent där insamlade medel går till föreningens verksamhet. I vår region
var sex (6) gymanläggningar engagerade. Föreningen var representerad och informerade deltagare om vår verksamhet. Bidraget från 
detta event gav föreningen 286 500 kr.

Under Kristi Himmelsfärdshelgen arrangerar Barncancerfonden ett ungdomsläger. 2013 års läger var i Orbaden i Hälsingland. Från 
vår förening deltog 12  ungdomar.
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Den 15 augusti anordnades en familjeträff med minigolf och grillning på Stensö Krog i Kalmar med 27 deltagare.

Walk of Hope anordnades den 1 september. 

Föreningens medlemmar administrerade Barncancerföreningarnas dag på Kolmårdens djurpark. Medlemmar från samtliga sex 
föreningar bjöds in till detta evenemang. 1 100 kom och hade in fantatisk dag i djurparken.

Den sista helgen i november genomfördes en mamma-helg på Kosta Boda Art Hotel med spa. 16 mammor tog chansen att relaxa, äta 
gott och umgås.

Föreningen har under året varit med och samlat in pengar samt informerat om föreningens verksamhet i samband med 
Barncancerfondens samarbete med BMW, Skolinnebandyn i Linköping och Östgöta innefotbollscup i Motala och Broloppet i Motala.

Bidrag till drabbade familjer
Medlemmar kan söka bidrag för sådant som är till för att stimulera och uppmuntra barnet.
Familj som mist sitt barn kan också söka bidrag. 

Föreningen har bl.a. bidragit dataspel, TV,

Föreningen har sett till att alla barn på sjukhusen i vår region har fått en julklapp. 

Clownverksamhet
Föreningen har gett bidrag till clownverksamhet i Östergötland och i Kalmar.

Sälen
Föreningen har sedan sex år tillbaka tillgång till en lägenhet på Lindvallen i Sälen, för våra medlemmar. Lägenheten hyr föreningen av
Barncancerföreningen Södra. Lägenheten har 10 bäddar och tillgång till 10 liftkort. Under vintertid har Sälen sedan länge varit en stor
skidort med möjlighet att åka såväl utför som på längden. 

I Lindvallen finns dessutom en stor badanläggning. Utöver bad, kan Sälen erbjuda sommaraktiviteter som golf, ridning, cykelcross, 
vandring mm.

Våra medlemmar kan med subventionerade priser hyra lägenheten. Vilket ger möjlighet att komma ifrån vardagen och få den 
rekreation som man såväl behöver under eller efter barnets sjukdomsperiod.

Under 2013 har samtliga vinterveckor varit uthyrda och 16 familjer har fått möjlighet att få vara en vecka i Sälen. Föreningen hoppas 
att sommarveckorna kommer att bli lika eftertraktade som vinterveckorna.

Quesada, Costa Brava, Spanien
Föreningen har möjlighet att erbjuda sina medlemmar boende i Spanien via Snöfåglarna. Snöfåglarna äger sex hus som våra 
medlemmar har möjlighet att hyra. Under 2013 har 4 familjer besökt Spanien.

 Ungdomsgruppen
En viktig del i föreningens arbete är att hjälpa ungdomar som klarat sin sjukdom. Det är otroligt värdefullt för ungdomarna att träffa 
andra som är och har varit i samma situation. Förutom det stora ungdomslägret i Orbaden har ungdomarna haft några mindre träffar 
samt en resa till Gröna Lund.

 Vi som mist
Föreningen har under året haft tre visommist-träffar med Martin Wiklander. Träffarna har varit på Gryts Konferensanläggning utanför 
Valdemarsvik. Dessutom har man arrangerat en visommist-helg vid Nysjön.

 Stormöten
Under 2013 har det varit ett möte för föreningarnas styrelser och stödgrupper i oktober. Under mötet togs ett utkast fram till 
handlingsplaner för 2014. 

 Administrationskostnader
Styrelsen har haft 9 möten under år 2013 varav 2 telefonmöten. Vid dessa möten har styrelsen såväl beslutat om aktiviteter och stöd 
som planerat verksamheten. 
Föreningen har köpt in tjänster för revision. Redovisningen görs av Barncancerfonden.

Föreningen står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll vilket garanterar att pengarna går till rätt ändamål. Enligt Svensk 
Insamlingskontroll skall minst 75 procent av insamlade medel gå till ändamålet och högst 25 procent av insamlade medel gå till 
insamlingskostnader och administration.
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Enligt Svensk Insamlingskontroll:s beräkningar har föreningen betalat 11% procent (2012 14%) av total intäkter till administration av 
föreningen.

Föreningen har betalat en (1) procent av totala intäkter till insamlingskostnader (2012 2%)

Resultatdisposition

Förslag till disposition av föreningens 
överskott

Till årsmötets förfogande står
balanserat överskott 2 009 109
årets överskott 32 691

2 041 800
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 2 041 800

2 041 800

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.
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RESULTATRÄKNING 2013-01-01 2012-01-01
Not 2013-12-31 2012-12-31

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 66 750 52 000
Insamlade medel 1 749 325 607 733
Övriga verksamhetsintäkter 2 46 500 33 000

862 575 692 733

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader -734 241 -684 851
Insamlingskostnader -3 870 -6 491
Administrationskostnader 3 -92 600 -93 070

-830 711 -784 412

Över/underskott före finansiella poster 31 864 -91 679

Överskott från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 827 28 410

827 28 410

Resultat efter finansiella poster 32 691 -63 269

Årets över/underskott 32 691 -63 269
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BALANSRÄKNING 2013-12-31 2012-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 1 839 000 1 839 000

1 839 000 1 839 000

Summa anläggningstillgångar 1 839 000 1 839 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 62 596 38 060

62 596 38 060

Kassa och bank 209 498 311 618

Summa omsättningstillgångar 272 094 349 678

SUMMA TILLGÅNGAR 2 111 094 2 188 678
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BALANSRÄKNING 2013-12-31 2012-12-31
Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital 5
Eget kapital vid årets ingång 2 009 109 2 072 378

2 009 109 2 072 378

Årets resultat 32 691 -63 269
Summa eget kapital 2 041 800 2 009 109

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 49 673 93 104
Övriga skulder 3 871 30 011
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 750 56 454
Summa kortfristiga skulder 69 294 179 569

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 111 094 2 188 678

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är 
oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Redovisning av (övriga) intäkter
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter.

Som inkomst redovisar föreningen det verkliga värdet av vad som erhållits.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 Verksamhetsintäker, insamlade medel 2013 2012

Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag
Allmänheten 251 390 271 025
Företag 98 766 74 063
Organisationer 399 170 262 645

749 326 607 733

Av ovanstående belopp har 749 326 kr  (607 733 kr) insamlats via 90-konton.

I insamlade medel organisationer ingår Spin of hope med 286 500 (2012 142 731 kr)

Not 2 Övriga verksamhetsintäkter 2013 2012

Hyra Sälen 35 500 33 000
Snöfåglarna (Spanien) 11 000 0

46 500 33 000

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 2013 2012

Revisionsuppdrag 12 500 10 000
Övriga uppdrag 2 969 0

15 469 10 000

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2013-12-31 2012-12-31

HB Lux Korträntefond 1 800 000 1 800 000
Aktieinnehav Fastighets AB 
Snöfåglarna 39 000 39 000

1 839 000 1 839 000

Nominellt värde Aktieinnehav Fastighets AB Snöfåglarna 25 000 kr

Marknadsvärde HB Lux Korträntefond 1 825 754 kr

Not 5 Eget kapital 2013-12-31 2012-12-31

Eget kapital vid årets ingång 2 009 109 2 072 378
Årets överskott 32 691 -63 269

2 041 800 2 009 109
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Linköping 

Freddy Christensen Per Rosenberg

Klas Skytt Åke Lindahl Helén Esping

Åsa Isaksson Jan Lager Anna Iwers Isaksson

Linda Andersson

Vår revisionsberättelse har lämnats den                     

Roger Thapper Eva Häll
Godkänd revisor Lekmannarevisor
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