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Vi är Mind
Övergripande mål
Minds övergripande mål för verksamheten är en förbättrad psykisk hälsa hos
befolkningen, och att ingen tar sitt liv.
Vi ansluter oss till SKL:s definition av begreppet psykisk hälsa, som i sin tur är
baserad på WHOs definition:
”Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som
meningsfull, att de kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och
uppleva att de har förmåga att hantera livets normala motgångar.”

Vision
Ett samhälle som uppmärksammar och aktivt förebygger psykisk ohälsa, där
personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver,
och där ingen tar sitt liv.

Verksamhetsidé
Mind förebygger psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida
kunskap och bilda opinion.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Mind avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2017.
Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar förebyggande genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda
opinion.
Vi driver en stödverksamhet med c:a 300 volontärer som arbetar ideellt i
dessa. Vi har tre stödlinjer: Självmordslinjen, Äldrelinjen, Föräldralinjen och
Mind Forum, som är ett stödforum på nätet.
Vi genomför utbildningar, anordnar seminarier och bedriver påverkansarbete
med olika teman inom området psykisk hälsa.

Allmänt om verksamheten
Stödverksamheten
Totalt: 22 912 stödjande
kontakter

Inom stödverksamheten har vi tre stödlinjer: Självmordslinjen, Föräldralinjen
och Äldrelinjen, samt ett forum på nätet för peer support, Mind Forum.

Föräldralinjen: 1515
Äldrelinjen: 2101
Självmordslinjen: 19 241

Totalt hade de tre stödlinjerna 22 912 stödjande kontakter under året, vilket
kan jämföras med 24 361 år 2016. Med stödjande kontakter avses chattsamtal,
telefonsamtal samt mejlsvar. Anledningen till ett lägre antal stödjande kontakter är framförallt att antalet volontärer i Självmordslinjen var färre under 2017.

Mind Forum: 43 678
unika besökare, 1 120
registrerade användare
och c:a 1 800 inlägg, i
c:a 400 olika trådar.

Under 2017 har därför flera större utvecklingsprojekt genomförts för att bygga
upp en långsiktigt hållbar stödverksamhet. Ett av dessa har inneburit att vi
har etablerat lokalavdelningar för att driva Självmordslinjen på flera orter. Ett
annat har lett till att vi har lanserat ett stödforum på nätet där människor kan
stödja varandra och prata om livet, Mind Forum.

Föräldralinjen
Under 2017 har 1515 oroliga föräldrar eller närstående fått prata med en volontär i Föräldralinjen om det som känns svårt. I statistiken för samtalen syns
oro för barn och unga med nedstämdhet, svårighet med relationer i familjen,
barn som har det svårt i förskola och skola, som inte får den hjälp de behöver
och har rätt till.
Vi ser att föräldrar kämpar hårt med att få vardagen att fungera och att de
många gånger är nära till eller redan är sjukskrivna på grund av stress och
utmattning.
I Föräldralinjen arbetar 20 volontärer med bred och lång erfarenhet av arbete
med barn och föräldrar. Föräldralinjen har under 2017 utökat öppettiderna
med att även ha öppet 19-21 på torsdagskvällar för att kunna ta emot fler
samtal.

Äldrelinjen
Under 2017 har 2101 samtal besvarats av volontärerna i Äldrelinjen, medan
antalet påringningar var fem-sex gånger så många. Statistiken visar att många
samtal kommer från ensamma personer varav några återkommer ofta.
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I Minds stödlinjer är 350 volontärer engagerade. 							
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Vissa nöjer sig med ett kort samtal där de får berätta om hur de mår och får
höra sin egen röst. Andra behöver prata längre och får ibland även stöd och
uppmuntran till att söka hjälp från samhället.
I nuläget finns 20 volontärer som alla har ett fast pass varannan vecka. Eftersom så många samtal inte kunde besvaras är planen att under 2018 öka antalet svarare och rekryteringsprocessen startades därför redan under senhösten
2017.

Självmordslinjen
Under 2017 har en stor mängd kontakter tagits med till Självmordslinjen, via
telefon, chatt och mejl. Antal besvarade samtal under 2017 var 19 241. Endast
en bråkdel har kunnat besvaras via chatt och telefon, medan alla som mejlat
fått svar inom några dagar.
Av de som fått samtalsstöd är 63 % kvinnor och 37 % män. Människor i kris i
alla åldrar vänder sig till Självmordslinjen för stöd. Antalet aktiva volontärer är
c:a 300.
Vi har inte lyckats öka antalet besvarade samtal i chatt och telefon under året.
Ett stort antal volontärer engagerade sig under 2015 då Självmordslinjen startade. Inte alla var intresserade av ett långsiktigt uppdrag som volontär, varför
de slutat under åren.
Vi har också behövt utveckla rutiner och stöd som underlättar och gynnar ett
långsiktigt volontärskap. Med tanke på det stora antalet påringningar har fokus
under 2017 varit att öka svararkapaciteten på sikt.
Samtalen handlar till stor del om ensamhet och självmordstankar, många även
om självskadebeteende och övergrepp. Vi kan se att de som hör av sig via
telefon generellt är äldre och att män oftare pratar i telefon med oss än hör
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av sig via chatt. Samtalen skiljer sig något åt vad gäller innehåll, beroende på
vilken kanal den stödsökande väljer, vilket gör att det känns extra bra att vi kan
erbjuda både telefon, mejl och chatt.
Möjligheten att öka svararkapaciteten via lokala svarargrupper har varit positiv,
och mot slutet av året har vi sett hur antalet volontärtimmar och därmed
antalet besvarade samtal ökat. Vi har hållit 8 utbildningar för nya volontärer i
Stockholm under året.
Många volontärer har nu kommit igång med att gå på handledning och beslutet att ha en egen handledare på plats på kansliet har varit lyckat.
Vi har haft flera välbesökta fortbildningstillfällen där volontärer har fått lära sig
mer om bland annat självskadebeteende, självmord, HBTQ och den psykiatriska mobila enheten PAM.
Volontärrådet har haft sju möten under året och bidragit till mycket positiv
utveckling.
Strategi och kvalitet
Vi har under året arbetat med att säkra alla processer kring ett hållbart volontärskap genom en struktur och en samordnarhandbok som ska vara lätt att
följa samt en handbok för volontärer som beräknas bli klar i början av 2018. Vi
har försökt förenkla kommunikationen till alla volontärer på alla orter genom
vårt e-postutskick Volontärnytt.
Vi genomförde under våren även en enkät för att få veta mer om volontärens
uppfattning om sitt uppdrag och hur vi skulle kunna förbättra och effektivisera
verksamheten.
Vi har även implementerat ett nytt chattsystem och ett nytt schemaverktyg för
att förenkla volontärernas insats. Arbetet med att ta fram ett nytt telefonisystem har påbörjats med en kravspecifikation till olika aktörer.
Lokalavdelningar
Mind finns sedan 2017 i:
Göteborg
Halmstad
Malmö
Stockholm
och sedan januari 2018
i Umeå.

Göteborg har fortsatt driva en egen svarargrupp för Självmordslinjen och vi
har under hösten kunnat anställa en person som nu arbetar på plats. I Göteborg finns c:a 50 aktiva volontärer.
Med stöd från Postkodstiftelsen har vi genomfört ett projekt för att starta upp
fler lokala svarargrupper på olika håll i Sverige.
Innan årets slut hade vi skapat en bra kommunikation och utveckling i Halmstad och Malmö, med två nya svarargrupper. I januari 2018 startade vi vår sista
lokala svarargrupp inom ramen för projektet, i Umeå.
I Halmstad har vi utbildat 56 nya volontärer samt kunnat anställa en lokal verksamhetsledare, som arbetat som volontär sedan starten i augusti.
Under december öppnades en lokalavdelning i Malmö med god hjälp av volontärer från styrelsen i Mind Skåne och därefter påbörjades rekryteringen av
de två lokala verksamhetsledarna i Malmö och Umeå, som anställdes i början
av 2018.
Förberedelsearbetet med en avdelning i Umeå fick god fart i slutet av året när
Mind medverkade vid ”psykeveckan” i Skellefteå och knöt många kontakter
lokalt.
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Lokala MI-tränare (utbildare i samtalsmetoden Motiverande samtal) finns nu
på alla orter med lokalavdelning, för att säkerställa kvalitet på utbildning och
handledning.

Mind Forum
”Idag kan se tillbaka
på min bakgrund med
stolthet. Jag tog mig ur
den värsta skiten och
jag lever. Trots att jag
fortfarande lever med
min psykiska ohälsa
så har jag återfunnit
kontrollen. Jag bestämmer över den och inte
tvärtom. Den har tagit
ifrån mig mycket.”
Berättelse från Mind
Forum
Forum.mind.se

Genom stöd från Arvsfonden utvecklades under 2016-2017 ett webbaserat
forum på nätet med målet att skapa en plattform där man kan prata om livet,
precis som det är, och att dela erfarenheter och ge stöd till varandra. Detta är
ett värdefullt komplement till våra övriga stödlinjer.
Man är helt anonym på forumet och det modereras dygnet runt, dels av en
extern partner och dels av kansliet. Lansering av Mind Forum gjordes 26 juni
2017. Vi höll två seminarium i Almedalen kring ämnen som var direkt kopplade
till Mind Forum.
I november genomfördes en stor kampanj för forumet på temat skam. Den var
framtagen enligt offert av TBWA och bestod av fem utomhusskyltar. Skyltarna
var med sina lysande ord kopplade till trådar i forumet. Orden som förekom
var Skam, Hopplöshet, Ångest, Ensamhet och Depression. För varje gång någon skrev eller svarade flimrade ordet till, och avtog för en stund i ljusstyrka.
Antalet besökare växer kontinuerligt och under 2018 kommer ytterligare insatser göras för att göra Mind Forum mer känt.
Från start den 26 juni 2017 hade Mind Forum 43 678 unika besökare på sidan.
1 120 personer registrerade sig som användare och c:a 1 800 inlägg gjordes,
i c:a 400 olika trådar.

Kunskapsspridning och opinionsbildning
Mind kommunicerar på flera olika sätt för att förebygga psykisk ohälsa, sprida
kunskap och bilda opinion. En av våra viktigaste aktiviteter var att vi utvecklade en ny hemsida för att besökaren lättare ska hitta stöd snabbt, lättare ska
kunna engagera sig för Mind och lättare kunna hitta information.
Under 2017 har vi kommunicerat via egna kanaler som nyhetsbrev, hemsida,
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn, informationsmaterial, tidningen Mind, seminarier, kampanjer och via våra volontärer. Vi använder oss
främst av icke-köpta kanaler som PR (artiklar i tidningar, inslag i radio och tv),
experter, influencers och kända personer, men också i begränsad utsträckning
köpta kanaler såsom annonser framförallt via sociala medier.
Under 2017 har vi strukturerat kommunikationen via sociala kanaler för att
skapa större enhetlighet i budskapen.
Vi har deltagit i flera intervjuer för radio, tv och tidningar, bland annat i TV4s
Morgonsoffa om Självmordslinjen, intervju i SVT kulturnyheter om en tv-serie
där huvudrollsinnehavaren tar sitt liv, flera radioinslag som till exempel ”Fråga
vad du vill” i P3 – om att vara volontär med sändning från en kväll i svararrummet och i Studio ett i P1, samt en mängd kortare radiointervjuer i olika kanaler.
Under Almedalsveckan deltog vi i Magelungens poddavsnitt om ungas psykiska hälsa.
Volontärer och personal har blivit intervjuade och artiklar har skrivits i bland
annat DN, SvD, tidningen Omsorg, Dagens Samhälle, Socionomen och Senioren.
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Vi har även tagit hjälp av våra volontärer för att ta fram några korta filmer om
hur det är att vara volontär, som används under informationsmöten om Självmordslinjen och visas på Youtube.
Tidningen Mind gavs ut till medlemmar samt såldes via hemsidan och utvalda pressbyråer. Den fick en ny utformning under
2017 och ger i sin nuvarande form ett mer lättillgängligt intryck
med fler kortare artiklar och färre forskningsartiklar.
Syftet med tidningen är att lyfta frågor om psykisk ohälsa och
låta både experter inom området, medlemmar och volontärer,
så väl som personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa att
komma till tals. Under 2017 gavs tidningen ut vid fyra tillfällen,
i vardera cirka 2500 exemplar, årgång 58. Teman för årets fyra
nummer var följande: beroende, utmattning, skam och relationer.
Under 2017 har Mind organiserat tre endagsutbildningar:
”Grundkurs i psykisk ohälsa”, ”Psykisk ohälsa hos unga” samt
”Att våga prata om självmord - hur bemöter man självmordsnära?”. Kurserna riktade sig både till personer som arbetar yrkesmässigt inom människovårdande yrken och till lekmän.
Vi har utvecklat en poddcast, ”Skamlöst”, med åtta avsnitt där
personer intervjuas om känslor om skam.
Vi har deltagit i konferenser och föreläst på flera ställen. Många är intresserade
av vår verksamhet och framförallt Självmordslinjen, samt vill ha verktyg för att
själva kunna bli bättre på att prata om psykisk ohälsa och självmord.
Under Almedalsveckan höll vi flera fullsatta seminarier/föreläsningar om självmord, en nollvision för utmattning och skolans roll för ungas psykiska hälsa.
Vi har tagit emot en stor mängd studiebesök från olika personer och grupper,
bland annat Självmordslinjer i Polen och Singapore, samt polisstudenter och
givare som vill veta mer.
Aktiviteter för kunskapsspridning

•

Vi har deltagit i Stadsmissionens projekt för äldres psykiska hälsa med
livsberättargrupper.

•

Vi är med i en styrgrupp och en referensgrupp för projektet Psyk-E bas
suicid som kommer att ge oss material för utbildning med många olika
föreläsare/avsnitt att använda på olika sätt.

•

Vi deltar i ett projekt som syftar till att ta fram en ny enkät/samtalsstöd för
suicidanamnes.

•

Vi har deltagit i Folkhälsomyndighetens satsning på suicidprevention som
spänner över myndigheter, sjukvård och civilsamhälle/intresseorganisationer.

•

Vi har suttit med i SVT:s expertgrupp inför satsningen på TV-serien 30 liv i
veckan, vilket blev en tittarframgång.

•

Vi har som referensgruppsmedlem deltagit i en konferens om existentiella
frågor digitalt i forskningsprojektet Existential Terrains.
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•

Vi har påbörjat arbetet med förberedelse av insamling av data till två
forskningsprojekt som kommer att analysera samtalen i Självmordslinjen.
Datainsamlingen kommer att ske under 2018 och slutresultatet kommer
2021, men en delrapport kommer redan 2019.

•

Vi har tillsammans med bland annat Barnombudsmannen, Rädda Barnen
och Ensamkommandes förbund tagit fram manus till två filmer med stöd
till personer som har självmordstankar eller som träffar personer som har
självmordstankar. Vi har även utbildat stödpersoner på Rädda Barnen i hur
man kan prata om självmord. Vi har även översatt texter om psykisk hälsa
på Mind Forum, till sju olika språk.

Aktiviteter för opinionsbildning

•

Vi har deltagit i referensgruppsmöte på regeringskansliet om tvångsåtgärder för unga med psykisk ohälsa.

•

Vi har skrivit i Dagens Samhälle om vikten att ta reda på orsakerna till den
ökande psykiska ohälsan.

•

Vi har deltagit i möten och skrivit en inlaga till framtagandet av Socialstyrelsens nya riktlinjer för depression och ångest.

•

Vi har deltagit i SLSO:s dialogseminarium om framtidens vård för unga
med psykisk ohälsa.

•

Vi har tagit fram en artikel om hur man kan prata med någon som mår dåligt till en bilaga om psykisk hälsa i DN.

Väsentliga händelser under 2017
•

Ny generalsekreterare började i februari 2017, vilket naturligtvis har satt sin
prägel på verksamheten.

•

Ny utformning av Tidningen Mind för att attrahera en bredare målgrupp av
personer som är intresserade av psykisk hälsa.

•

Beslut att etablera lokalavdelningar för att stärka svararkapaciteten i Självmordslinjen.

•

Implementering av nytt chattsystem och schemaverktyg för att underlätta
volontärskapet.

•

Lansering av Mind Forum som en digital plattform för medmänskligt stöd.

•

Mind blev ny förmånstagare hos Postkodlotteriet.

•

Organisationen växte från 5 årsanställda 2016 till 8 årsanställda under 2017
med fokus på att säkerställa kvalitet i allt arbete Mind genomför.

•

Vi utvecklade och lanserade en ny hemsida som är mer användarvänlig
både internt och externt.
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Resultat och ställning
Mind är en ideell förening som finansieras av gåvor, medlemsavgifter och
bidrag. Gåvorna kommer från privatpersoner och företag. Bidragen kommer
dels från olika stiftelser, fonder och företag, dels från stat, kommun och landsting.
Föreningens förvaltning består av en styrelse och ett kansli. Styrelsen har under året haft 8 möten inklusive en planeringsdag. Föreningens årsmöte hölls 11
maj.
Den dagliga verksamheten leds av ett kansli som under året har haft 12 tjänster, motsvarande 8 årsanställda:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generalsekreterare
Verksamhetsansvarig
Två volontärsamordnare
Kommunikationsansvarig
Kommunikatör
Projektledare lokalavdelningar
Projektledare Mind Forum
Verksamhetsledare Göteborg
Verksamhetsledare Halmstad
Administratör
Insamlingsansvarig

På kansliet arbetar också fyra volontärer som uträttar flera centrala funktioner
såsom att hantera beställningar och ge service till medlemmar och givare.
Under hösten nystartade vi vårt expertråd bestående av personer med expertis inom psykisk hälsa/ohälsa som stöd för Minds strategiska inriktning och
kunskapsspridande arbete.
Stödverksamheten genomförs huvudsakligen av c:a 350 frivilligt arbetande
volontärer, genom bemanning av Självmordslinjen, Föräldralinjen, Äldrelinjen
och Mind Forum. Volontärernas arbetsinsatser motsvarar c:a 6,5 mkr.
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Mind är en förening med 1841 medlemmar. Därutöver har vi 347 prenumeranter på vår tidning Mind. Det totala antalet medlemmar och prenumeranter är
2188, vilket är en liten sänkning jämfört med 2016 (2347).
Föreningen har 90-konto, vilket innebär att Svensk Insamlingskontroll granskar
redovisningen, och vi är medlem i branschorganet FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd). Vi har under året medvetet arbetat för att utveckla insamlingsaktiviteterna, vilket har lett till en betydande ökning av dessa intäkter.
Föreningens intäkter ökade under året med 60 % och uppgick till 13.535 tkr
(8.438 tkr 2016). Detta beror främst på en ökning i våra insamlade intäkter från
stat, kommun och landsting samt bidrag från stiftelser och fonder. Kostnaderna ökade till 12.508 tkr (8.082 tkr 2016).
Årets resultat efter finansiella poster blev ett överskott på 1.091 tkr (354 tkr
2016). Överskottet gör att Minds egna kapital ökar från 2.038 tkr till 3.130 tkr.
Ökningen av kapitalet är angelägen eftersom Minds verksamhet har expanderat på senare år, och vi räknar med en fortsatt expansion de närmaste åren på
grund av utbyggnaden av Självmordslinjen.
Efter överskottet 2017 motsvarar Minds kapital c:a 3 månaders verksamhetskostnader. Styrelsen har därför beslutat att fortsätta arbetet med att bygga
upp ett kapital genom att generera överskott de kommande åren. Mind upprättar en effektrapport i enlighet med FRIIs riktlinjer. Vi styr verksamheten efter
bl. a. följande nyckeltal i effektrapporten:

Nyckeltal

2015

2016

2017

6500

24000

22912

Totala Intäkter

6,4 mkr

8,4 mkr

13,5 mkr

Antal medlemmar,
prenumeranter och
givare

2500

3864

4522

Antal stödjande samtal i Självmordslinjen,
Föräldralinjen och
Äldrelinjen

Under året har vi också genom ett större fokus på effekter utvecklat fler nyckeltal och resonemang kring vårt arbete som ska bidra till att bättre följa upp
resultaten med start 2018.
Anledningen till att antalet samtal sjunkit något under året är att vi hade färre
aktiva volontärer under 2017 än 2016. Ett större antal insatser under året har
haft som fokus att öka svararkapaciteten vars resultat förhoppningsvis kommer att visa sig under 2018.

Hållbarbetsredovisning
Ekologisk hållbarhet
Minds kärnverksamhet har ingen direkt miljöpåverkan. Vår verksamhet innebär
dock ibland resor inom Sverige och vi har därför som resepolicy att i första
hand välja tåg. När vi arrangerar utbildningar väljer vi största möjliga mån att
servera vegetariska rätter. Vi har även som mål att minska pappersförbrukningen genom att tillhandahålla laptops till personalen och minska utskrifter.
Vi har även valt att inte trycka upp årsredovisningen på papper, utan endast
sprida den digitalt.
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Social hållbarhet
Vår arbetsmiljö är av största vikt för att vi ska kunna leverera goda resultat. Vi
har därför under 2017 inlett regelbundna arbetsmiljödialoger på kansliet där
vi går igenom ett antal återkommande kriterier för arbetsmiljö och diskuterar
dem öppet. En anonym medarbetarenkät skickas även ut årligen, dock inte
under 2017 då byte av GS skedde under året. Mind har kollektivavtal och medarbetar- och lönesamtal har skett enligt detta.

Framtida utveckling
Inriktningen under 2018 är framförallt att konsolidera stödverksamheterna
samt att förstärka Minds kommunikation och påverkansarbete. Under 2017 inleddes ett arbete med att etablera lokalavdelningar som behöver fortsatt stort
fokus under 2018 för att ytterligare förstärka svararkapaciteten genom rekrytering av volontärer till Självmordslinjen. Vi kommer även att ytterligare förstärka
Minds administrativa kapacitet då vi blir en allt större organisation.
Ett samarbete med NASP, Suicide Zero och SPES inleddes under 2017 för att
under 2018 uppmärksamma mäns psykiska hälsa. Vi kommer också under
2018 att synliggöra ungas psykiska hälsa genom en studie som är finansierad
av Länsförsäkringar samt lyfta betydelsen av det medmänskliga samtalet.

Givare som skänkt över 10 000 kr under 2017
Vi vill ge ett varmt tack till alla givare som gjort vår verksamhet möjlig. Ett extra varmt tack ger vi även till nedanstående givare, som gett betydande gåvor
och bidrag över 10 000 kr:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kicks AB
Postkodsstiftelsen
Odd Fellow Logen nr 4 FS & SKM
Gustav Vasagården
Kavlifonden
Sveriges Begravningsbyråers IT AB
Ester Bomans stiftelse
Its Nordic AB
Ulla och Lennart Wallenstamstiftelsen
Skyltmax
Harri Oksa
Kommunal Västra Svealand
Maria och Högalids sjukvårdsförening
Fridholm och partners AB
Viacom International Media Networks
Ragnhild Frykbergs stiftelse
Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond
Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse
Olle Engkvist Byggmästare
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse
Åke Wibergs stiftelse
Johanniterordern
Timmermansorden
Kronprinsessan Margaretas Minnesfond
Stiftelsen Infinity
Magnus Bergvalls stiftelse
Stiftelsen Otto Nordstrands Hälsofond
Stiftelsen Hjälpfonden
Källvikenstiftelsen
Per och Helen Dreijers stiftelse för allmännyttiga ändamål
Byggnadsstiftelsen S:t Erik
ÅWL Arkitekter
Lannebo fonder
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Resultaträkning		

			

							

Funktionsindelad resultaträkning

2017

2016

451 204
1 181 102
11 187 782
699 368
16 210
13 535 666

495 814
1 412 811
5 616 055
890 414
23 474
8 438 568

10 866 902
1 037 070
606 343
12 510 315

6 333 511
1 194 455
554 980
8 082 946

66 600
6
- 446
66 160

0
42
- 680
- 638

Resultat efter finansiella poster

1 091 511

354 984

Årets resultat

1 091 511

354 984

Årets resultat enligt resultaträkningen

1 091 511

354 984

Kvarstående belopp för året/förändr balanserat kapital

1 091 511

354 984

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning		
Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader

Not

2
2

3, 4

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Utdelning aktier
Övriga ränteintäkter
Räntekostnader
Summa resultat från finansiella investeringar

Fördelning av årets resultat
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Balansräkning

						
		
							

Not

2017-12-31

2016-12-31

Inventarier

5

7 300

7 300
7 300

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

6

1 356 115

1 356 115

1 356 115

1 356 115

1 363 415

1 363 415

52 450
3 808
241
736 877

0
21 193
16 304
181 545

793 376

219 042

Kassa Bank

6 142 575

1 888 190

Summa omsättningstillgångar

6 935 951

2 107 232

8 299 366

3 470 647

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förskott till leverantör		
Kundfordringar		
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa tillgångar

7
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 2017-12-31

Eget kapital
Balanserat kapital

2016-12-31

3 130 097

2 038 586

3 130 097

2 038 586

Leverantörsskulder

1 273 790

353 967

Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

141 414
233 817
3 520 248

97 672
122 343
858 079

5 169 269

1 432 061

8 299 366

3 470 647

336 150

336 150

inga

inga

Ändamålsbestämda
medel

Balanserat kapital

Totalt eget kapital

Ingående balans

0

2 038 586

2 038 586

Utnyttjande av ändamålsbestämda
medel

0

1 091 511

1 091 511

3 130 097

3 130 097

Kortfristiga skulder

8

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter
Deposition 9 st månadshyror
Ansvarsförbindelser

Förändring av eget kapital

Årets resultat
Utgående balans

0
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Noter

						
							
Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper
Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för
årsedovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående räkenskapsår.

Not 2

Gåvor och bidrag
2017

2016

Insamlade medel
Allmänheten

998 083

788 334

Företag
Summa (a)

183 019
1 181 102

623 486
1 411 820

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Föreningen mottar också gåvor i form av bland annat gratis reklambyråtjänster från
reklambyrån TBWA, annonsutrymme från Google och SJ.					
		
Insamlade medel (uppskattade belopp - ej redovisade i resultaträkningen)
Reklambyråtjänster från TBWA

920 000

1 300 000

Annonsutrymme Google Adwords
Annonsutrymme SJ

617 810
162 500

817 114
51 800

Resor SJ

50 000

30 000

Övrigt annonsutrymme

0

50 000

Mjukvara Timezync

0

242 088

Mjukvara Microsoft

0

65 301

1 750 310

2 556 303

Summa (b)

Utöver dessa gåvor bidrog våra volontärer med c:a 17 375 arbetstimmar till ett värde av c:a
6,5 mkr 2017.
Bidrag som redovisats som intäkt
Insamlade medel
Externa stiftelser och fonder (inkl Arvsfonden)
Bidrag från företag
Summa insamlade medel (c)

5 953 145

4 122 055

587 200

50 000

6 540 345

4 172 055

15

2017

2016

4 647 436
4 647 436

1 444 000
444 000

Summa (d)

11 187 781

5 616 055

Totala insamlade medel består av följande
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen (a)
Gåvor som inte har redovisats i resultaträkningen (b)

1 181 102
1 750 310

1 411 820
2 556 303

Bidrag som redovisats som intäkt (c)

11 187 781

4 172 055

14 119 193

8 140 178

Offentliga bidrag
Stat, kommuner och landsting
Summa offentliga bidrag

Summa insamlade medel

							
Not 3
Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen
Medelantalet anställda

2017
Antal
anställda
8

Varav män
0

2016
Antal
anställda
5

Varav män
1

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare
2017
Antal på
balansdagen

Varav män

2016
Antal på
balansdagen

Varav män

Styrelseledamöter

11

3

10

4

Generalsekreterare

1

0

1

1

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar
Styrelse och generalsekreterare
Totala löner och ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader exkl löneskatt)
Summa

2017

2016

2 915 026
603 469
3 518 495
1 481 057

2 201 911
521 496
2 723 407
1 134 960

349 606

233 309

4 999 552

3 858 367

Av pensionskostnader avser 141 133 kr organisationens generalsekreterare. Inga arvoden
utgår till styrelsen.
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Specifikation av värdepapper

Redovisat
värde
289 380
289 380

Marknadsvärde
458 292
458 292

Handelsbanken, Företagsoblfond-SEK
Handelsbanken, Sv Index Criteria

250 000
250 000

254 825
271 672

Handelsbanken, Global Index Criteria

250 000

300 612

Brummer & Partner Multi Strategy

316 209

454 101

Handelsbanken Lux Korträntefond
Summa

526
1 066 735

557
1 281 767

1 356 115

1 740 059

2017

2016

144 846
592 031
736 877

129 870
51 675
181 545

2017

2016

Semesterlön

157 287

94 456

Upplupna sociala avgifter

49 258

29 678

Förutbetalda medlemsavgifter

14 770

13 000

2 958 280

505 136

340 653

215 809

3 520 248

858 079

XACTOMX 2 500 aktier
Summa
Specifikation fonder

Summa
Not 7

Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

Förutbetalda hyror
Övriga poster
Summa

Not 8

Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

Förutbetalda bidrag
Övrigt
Summa
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