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Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Barncancerföreningen i Östra Götaland (nedan kallad föreningen), 822003-7827 får
härmed avge årsredovisning för 2009.

Allmänt om verksamheten
Information om verksamheten

Styrelsearbete

Under året har föreningen haft 10 styrelsemöten varav 2 har varit i samband med föreningarnas
gemensamma stormöten på hösten.

Föreningen har varit representerad av styrelsemedlemmar och andra funktionärer på
barncancerfondens stormöte i maj samt på föreningarnas 2 stormöten i september respektive oktober.

Styrelsen har bestått av 9 antal ordinarie ledamöter:
Louise Wessel Kalmlelid, Ordförande
Freddy Christensen, Vice Ordförande
Britt Palmgren Lager, Sekreterare
Sofia Roth Arvidsson, Vice Sekreterare
Åke Lindahl, Kassör
Åsa Isaksson
Susanne Jonsson
Göran Kviele
Hans Johansson

och 7 antal suppleanter:
Anders Petersson
Mikael Enelund
Berit Lind Magnusson
Elon Nilsson
Ellen Odelius
Annika Gustafsson
Heléne Esping

Övriga funktionärer i föreningen är:

Familjekontakt: Maria  Dahl
Kontaktperson US: Jan Lager
Ungdomsrepresentanter: Victor Svanesohn och Cecilia Fellenius Medicinska arbetsgruppen: Marie
Petersson och Heléne Esping
Valberedning: Marie Petersson och Maria Dahl 
Kontaktsjuksköterskor avdelning BOND: Marie Sandgren och Marita Hammarberg
Revisor: Roger Thapper
Revisorssuppleant: Anette Carlsson
Lekmannarevisor: Eva Häll

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 937 st.

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 beakta och tillvarata intressen för barn med cancer och cancerliknande blod och tumörsjukdomar.
Att stödja personalen i vården av barnen.
Att upprätthålla familjekontakt
Att upprätthålla kontakt med sjukhuset
Att informera föräldrar och allmänhet om framsteg och nya rön inom forskningen kring cancer och
cancerliknande blod och tumörsjukdomar
Att samarbeta med andra föreningar som har liknande målsättning.

Verksamheten är indelad i olika grupper som följer de grupper som Barncancerfonden har.
·     Familjekontakt
·     Visommist
·     Ungdomsgruppen
·     Ung vuxna
·     Syskongruppen
·     Marknadsgruppen.

Föreningens kostnader indelas i enlighet med Svenska Insamlingskontrolls indelning. Verksamheten
kan enligt denna indelning delas upp i ändamålskostnader och administrationskostnader. I enlighet
med SFI 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 SFI:s
beräkningar har föreningen betalat 126% (2008 142%) av totala intäkter till ändamålet.

Familjekontakt.
En stor del av arbetet inom föreningen ligger inom familjekontakt.  
Patienttelefon
Föreningen ger bidrag till telefon för familjer som ligger inne på sjukhus. Familjen söker detta bidrag
hos föreningen.
Fikakvällar på US
Att anordna fikakvällar på avdelningen på US i Linköping är en viktig del i föreningens arbete att
upprätta kontakter med drabbade familjer.
Under året har föreningen arrangerat fikakvällar varannan måndag. Under perioder med många
nyinsjuknade har föreningen även arrangerat fika varje vecka för att nå ut till flera drabbade familjer.
Vid fikakvällarna har föreningen informerat om vår verksamhet och vilka möjligheter som de drabbade
familjerna har till olika stöd.
I samband med fikakvällarna har föreningen även kunnat erbjuda massage för de föräldrar och barn
som varit inlagda på sjukhuset.
Egna arrangemang och andra aktiviteter
Föreningens julfest hölls på Gränsö slott utanför Västervik. Till detta arrangemang kom ett 90-tal
medlemmar varav 30 st barn. På julfesten underhöll våra sjukhusclowner.
I samband med årsmötet på Arbetets museum i Norrköping bjöds medlemmarna på en rund tur i
muséet och en visning av EWK:s utställning.
I maj anordnades en familjedag på Ulrika Äventyrsgård. Under förmiddagen bjöds det på en
mångkamp i pilbåge, blåsrör och luftgevär. Efter lunch forsatte dagen med flottbygge, kanotpaddling
och bad för de modiga barn som vågade sig i det kalla vattnet. Dagen avslutades med korvgrillning.
Föreningen har under året varit med och samlat in pengar samt informerat om föreningens verksamhet
i samband med Diggiloos turné i Vadstena och på Ekerum (Öland).
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. 
Clownverksamhet
Föreningen har gett bidrag till clownverksamhet i Östergötland och i Kalmar.
Sälen
Föreningen har sedan fyra år tillbaka en lägenhet i Sälen för våra medlemmar. Idag helårs hyr vi en
lägenhet 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.
Till denna vintersäsong har Sälenfjällen byggt ut med en stor badanläggning. Denna badanläggning blir
säkert en ytterligare attraktion inför sommarsäsongen. Utöver bad kan Sälen erbjuda
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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 2009 har samtliga vinterveckor varit uthyrda och 20 familjer har fått möjlighet att få vara en
vecka i Sälen. Föreningen hoppas att i fortsättningen även sommarveckorna kommer att bli lika
eftertraktade som vinterveckorna.

Ungdomsgruppen
En viktig del i föreningens arbete är att hjälpa ungdomar som klarat sin sjukdom. Under året har
föreningens ungdomar varit på följande arrangemang

Skidvecka i Sälen
Ungdomsstormöte i Uddevalla
Sommaraktiviteter i Båstad
Biohelg i Linköping.

Vi som mist
I april på Gryts varv utanför Valdemarsvik Föreningen arrangerade föreningen en träff med
övernattning för föräldrar som mist sina barn. Träffen innehöll förutom gemenskap även föredrag om
mental träning och matlagning i grupp.

Stormöten
Under 2009 fattades beslut om en ändriga av ordningen gällande stormöten och ungdomsmöten. Detta
har inneburit att föreningen bekostar två möten på hösten, varav det ena mötet skall vara ett möte för
föreningarnas styrelser och det andra mötet för stödgrupperna.  Stödgruppsmötet skall Östra
föreningen ha tillsammans med Södra och Västra föreningarna. Vårmötet kommer att arrangeras av
Barncancerfonden.
Ungdomsstormötena kommer från och med detta år att bekostas av Barncancerfonden.

Under året har föreningen medverkat vid två stormöten. Ett möte i Stockholm och ett möte i
Sollentuna.

Administrationskostnader
Styrelsen har haft 10 möten under år 2009. Vid dessa möten har styrelsen såväl beslutat om aktiviteter
och stöd som planerat verksamheten. 
Föreningen har köpt in tjänster för bokföring och revision.

Föreningen står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll (SFI) vilket garanterar att pengarna går till
rätt ändamål. Enligt SFI skall minst 75% av insamlade medel gå till ändamålet och högst 25% av
insamlade medel gå till insamlingskostnader och administration.

Enligt SFI:s beräkningar har föreningen betalat 10% (2008 11%) av total intäkter till administration av
föreningen.
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Dispositioner beträffande vinst

 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat 1 446 907
årets resultat -198 277
Totalt 1 248 630

disponeras för
balanseras i ny räkning 1 248 630
Summa 1 248 630

                                                                                                                                                                    
      
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2009-01-01- 2008-01-01-

2009-12-31 2008-12-31

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 58 000 56 450
Insamlade medel 1 413 549 426 239
Övriga verksamhetsintäkter 51 280 59 330

522 829 542 019

Rörelsens kostnader 3
Övriga externa kostnader 3,4 -732 003 -872 638
Av/nedskrivningar 5 -4 856 -4 855
Verksamhetsresultat -214 030 -335 474

Resultat från finansiella poster 6 15 753 33 294
Resultat efter finansiella poster -198 277 -302 180

Resultat före skatt -198 277 -302 180

Årets resultat 7 -198 277 -302 180
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2009-12-31 2008-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 8 - 4 856

- 4 856

Summa anläggningstillgångar - 4 856

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar - 3 262
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 65 477 25 911

65 477 29 173

Kortfristiga placeringar 9 587 992 587 992
Kassa och bank 727 660 852 376

Summa omsättningstillgångar 1 381 129 1 469 541

SUMMA TILLGÅNGAR 1 381 129 1 474 397
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2009-12-31 2008-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 10

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 1 446 907 1 749 087
Årets resultat -198 277 -302 180

1 248 630 1 446 907

Summa eget kapital 1 248 630 1 446 907

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 131 200 17 490
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 299 10 000

132 499 27 490

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 381 129 1 474 397

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
 2009-12-31 2008-12-31
Ställda panter och säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.

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

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

Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.                                                 
                                            

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året
förvärvade och avyttrade tillgångar.

Anläggningstillgångar % per år
Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer 20

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.
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Noter

Not 1  Verksamhetsintäkter
 2009-01-01- 2008-01-01-
 2009-12-31 2008-12-31
Allmänheten 364 584 375 694
Företag 48 965 50 545
Externa stiftelser och fonder - -
Summa 413 549 426 239

Av ovanstående belopp har 413 549 insamlats via 90-konton.

Not 2   Anställda och personalkostnader
Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Under året har 24 (24) personer arbetat ideellt för organisationen. Värdet av dessa ideella insatser har
inte redovisats i resultaträkningen.

Not 3  Arvode och kostnadsersättning till revisorer
 2009-01-01- 2008-01-01-
 2009-12-31 2008-12-31
KPMG
Revisionsarvode 3 800 3 600
Övriga uppdrag 6 150 5 950
Summa 9 950 9 550

Not 4  Övriga rörelsekostnader
 2009-01-01- 2008-01-01-
 2009-12-31 2008-12-31
Varav administrationskostnader 56 334 61 963
Summa 56 334 61 963

Not 5  Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
 2009-01-01- 2008-01-01-
 2009-12-31 2008-12-31
Inventarier, verktyg och installationer 4 856 4 855
Summa 4 856 4 855

Not 6  Ränteintäkter
 2009-01-01- 2008-01-01-
 2009-12-31 2008-12-31
Ränteintäkter, övriga 15 753 33 294
Summa 15 753 33 294

Not 7  Rörelseresultat
 2009-12-31 2008-12-31
Årets resultat -198 279 -302 180
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år - -
Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året - -
Redovisat värde vid årets slut -198 279 -302 180
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Not 8  Inventarier, verktyg och installationer
 2009-12-31 2008-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 24 276 24 276
-Utrangeringar -24 276 -

- 24 276
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -19 420 -14 565
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -4 856 -4 855
-Utrangeringar 24 276 -

- -19 420
Redovisat värde vid årets slut - 4 856

Not 9  Kortfristiga placeringar
 Redovisat Marknads-
 värde värde
Fonder (SEB Likviditetsfond, SEB Obligationsfond Flex,) 587 992 772 798
 SEB Sverigefond, SEB Sverigefond Småbolag)

587 992 772 798

Not 10  Eget kapital
2009-12-31

Eget kapital vid årets ingång 1 446 907
Årets resultat -198 277
Eget kapital vid årets utgång 1 248 630
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Underskrifter

Linköping den       /       2010

  

Louise Wessel Kalmelid Freddy Christensen
Styrelsens ordförande Vice Ordförande

Britt Palmgren Lager Åke Lindahl
Sekreterare Kassör

Sofia Roth Arvidsson Åsa Isaksson

Susanne Jonsson Göran Kviele

Hans Johansson

Min revisionsberättelse har lämnats den       /       2010

Roger Thapper
Godkänd revisor


