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Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Barncancerföreningen i Östra Götaland, 822001-4537 får härmed avge
årsredovisning för 2008.

Information om verksamheten
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. 

Föreningen är inte bara beroende av inkomna medel utan även av ideella krafter som arbetar
inom föreningen. 

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.

Ändamålskostnader

Fikakvällar

Att anordna fikakvällar på avdelning 16B 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. I samband med dessa
kvällar har föreningen informerat om vår verksamhet och vilka möjligheter som de drabbade
familjer har till olika stöd.
I samband med fikakvällarna har föreningen även kunnat erbjuda massage för de föräldrar
och barn som varit inlagda på sjukhuset.
Fikavärdar har varit medlemmar i föreningen.
Fikakvällarna är också en viktig kontaktyta mot personalen på avdelningen.

Egna arrangemang

Julfest i Norrköping

Föreningens julfest hölls på Bomullsfabriken i Norrköping. Till detta arrangemang kom 79
stycken varav 30 st var barn. På julfesten underhåll våra sjukhusclowner.
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Resa till Legoland

Den 17-19 maj arrangerade föreningen en resa för medlemmar till Legoland och Bakken i
Danmark. Resan började i Norrköping, Linköping och Motala tidigt på fredagsmorgonen och
gick via ett antal uppsamlingsorter ner till Malmö och vidare över Öresundsbron och Själland
till hotell Cromwell i Midelfart på Fyn. Där fanns det tid för en stund i solen innan det var dags
för gemensam middag.

Dagen efter var besök på Legoland i Billund.  Under en hel dag kunde familjerna ägna sig åt
olika aktiviteter på Legoland.

Söndagsmorgon var det dags att packa bussarna och åka hemåt. På vägen hem besöktes det
gamla nöjesfältet Bakken som ligger ett par mil norr om Köpenhamn.

Resan samlade 178 deltagare.

Familjedag på Astrid Lindgrens Värld

Den 24 augusti anordnade Barncancerföreningen Östra Götaland tillsammans med Ladies
Circle och Round Table i Vimmerby en familjedag på Astrid Lindgrens Värld i  Vimmerby.

Redan klockan 09.00 , en timma före öppning , fick medlemmarna möjlighet att komma in i
parken för att se den nya miljön Saltkråkan som är en annorlunda attraktion. Man åker i små
tågvagnar och hör Malin i Saltkråkan berätta om livet på ön och man får se olika scener ur
filmerna gestaltade av vaxdockor. 
På plats utanför och innanför Parken fanns medlemmar ur LC och RT tillika medlemmar ur
BCFs styrelse som välkomnade och gav information om dagen. Innanför entrén fanns ett tält
uppsatt dit medlemmarn kunde gå hela dagen för att få en kopp kaffe, utdelning av
lunchbiljetter  mm.
Då Parken har ett gediget program med olika teatrar på olika scener o miljöer fick man själv
välja vilken favoritfigur man helst ville träffa Pippi , Emil ,Ronja, Rasmus eller Karlsson på
Taket.
Cirka 150 medlemmar var med på denna aktivitet. 

Lägenhet på Ski Lodge i Sälen

Föreningen har under skidsäsongen hyrt ett antal veckor för medlemmarnas räkning. Hit har
familjer kunnat åka för att rekreera sig och vara tillsammans till ett kraftigt reducerat pris.
Många medlemmar har utnyttjat möjligheten och varit mycket positiva till denna satsning. En
medlem skrev:

Detta är en underbar upplevelse som vi tycker att man absolut ska fortsätta satsa på. Året runt
vore underbart för även att vi "bara" varit där vintertid kan jag tänka mig att sommaren "ger"
lika mycket som vintervistelsen. 
Boendet är suveränt och närheten till många aktiviteter och naturen. Mina barn var lyriska en
hel vecka och har så varit sedan vi kom hem. 
Att få se Hugo med sådan iver och glädje stiga upp varje morgon efter att gått igenom så
mycket. Vi röstar för att Barncancerföreningen Östra Götaland satsar på detta
rekreationsalternativet. (Ewa Lundell, Oskarsham)

Ungdomsgruppen

En viktig del i föreningens arbete är att hjälpa ungdomar som klarat sin sjukdom. Under året
har några av våra medlemmar varit med på Barncancerfondens stora ungdomsmöte i Piteå.
Dessutom har ungdomsgruppen har haft ett möte i Jönköping. Till detta möte bjöds ungdomar
från den västra föreningen in.
Julmötet hölls på Getå Värdshus utanför Norrköping.
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Visomist.

Den 2 februari startade föreningen upp en ny samtalsgrupp i Kalmar. Gruppen tillbringade
dagen på Slottshotellet med presentation och berättelser om vad de varit med om. Det var tre
av fyra familjer som deltog. Gruppen hade sitt andra möte på Kisa Värdshus och avslutningen
var på Badhotellet i Tranås.

Den 30 augusti var Ulrika Kreicberg och föreläste om sin avhandling Att förlora sitt barn i
cancer.

Övrigt

Styrelsens kontaktperson US har varit Elon Nilsson.
Kontaktsköterskor US har varit Marie Sandgren och Marita Hammarberg.
Föreningens medlemsantal den 31 december var 239 medlemskap vilket motsvarar ca 885
medlemmar
Föreningen har varit representerade i Barncancerfondens styrelse genom Freddy Christensen
ordinarie ledamot och Louise Wessel-Kalmelid suppleant.

Barncancerfonden och Barncancerföreningar arrangerar varje år stormöten, där olika frågor
som rör samtliga föreningar och fonden tagits upp. Föreningen har varit representerat, vid
dessa tillfällen, av medlemmar ur styrelsen eller medlemmar i föreningen.

Administrationskostnader

Styrelsen har under haft 8 möten under 2008. Vid dessa möten har styrelsen såväl beslutat
om aktiviteter och stöd som planerat aktiviteter.
Föreningen har köpt in tjänster för bokföring och revision.

90-konto
Pengarna går till ändamålet
Barncancerföreningen i Östra Götaland står under tillsyn av Stiftelsen för Insamlingskontroll
vilket garanterar att pengarna går till rätt ändamål.
Enligt SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll) som fördelar 90-kontot ska minst 75 procent av
insamlade medel i insamlingsorganisationer gå till ändamålet och högst 25 % av dessa
insamlade medel får gå till insamlingskostnader och administration.

Dispositioner beträffande vinst
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat 1 749 087
årets resultat -302 180
Totalt 1 446 907

disponeras för
balanseras i ny räkning 1 446 907
Summa 1 446 907

                                                                                                                                                      
                    
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 2008-01-01- 2007-01-01-

2008-12-31 2007-12-31

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 56 450 49 675
Insamlade medel 1 426 239 500 110
Övriga verksamhetsintäkter 59 330 19 950

Verksamhetskostnader 2
Övriga externa kostnader 3,4 -872 638 -513 771
Av- och nedskrivningar 5 -4 855 -4 855

Verksamhetsresultat -335 474 51 109

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 33 294 38 390
Resultat efter finansiella poster -302 180 89 499

Resultat före skatt -302 180 89 499

Årets resultat 7 -302 180 89 499
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2008-12-31 2007-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 8 4 856 9 711

4 856 9 711

Summa anläggningstillgångar 4 856 9 711

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 3 262 -
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 912 -

29 174 -

Kortfristiga placeringar 9 587 992 587 992
Kassa och bank 852 375 1 159 894

Summa omsättningstillgångar 1 469 541 1 747 886

SUMMA TILLGÅNGAR 1 474 397 1 757 597
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2008-12-31 2007-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 10

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 1 749 087 1 659 588
Årets resultat -302 180 89 499

1 446 907 1 749 087

Summa eget kapital 1 446 907 1 749 087

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 17 490 6 560
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 000 1 950

27 490 8 510

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 474 397 1 757 597

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

 2008-12-31 2007-12-31
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 samt FRIIs mall för årsredovisning.

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 och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker
vid bestående värdenedgång.                                                                                             

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
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Noter

Not 1  Verksamhetsintäkter

Insamlade medel fördelar sig enligt följande
 2008-01-01- 2007-01-01-
 2008-12-31 2007-12-31
Allmänheten 375 694 406 775
Företag 50 545 93 335
Externa stiftelser och fonder - -
Summa 426 239 500 110

Av ovanstående belopp har 426 239 kr 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  Ersättning till revisorer
 2008-01-01- 2007-01-01-
 2008-12-31 2007-12-31
KPMG
Revisionsarvode 3 600 3 000
Övriga uppdrag 5 950 3 775
Summa 9 550 6 775

Not 4  Övriga rörelsekostnader
 2008-01-01- 2007-01-01-
 2008-12-31 2007-12-31
Varav administrationskostnader 61 963 86 471
Summa 61 963 86 471

Not 5  Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
 2008-01-01- 2007-01-01-
 2008-12-31 2007-12-31
Inventarier, verktyg och installationer 4 855 4 855
Summa 4 855 4 855

Not 6  Ränteintäkter och liknande resultatposter
 2008-01-01- 2007-01-01-
 2008-12-31 2007-12-31
Utdelningar - 15 541
Ränteintäkter 33 294 22 849
Summa 33 294 38 390
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Not 7  Rörelseresultat

 2008-01-01- 2007-01-01-
 2008-12-31 2007-12-31
Årets resultat enligt resultaträkningen -302 180 89 499
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år - -
Reservering av ändamålsbestämda medel som inte
utnyttjats under året - -
Kvarstående belopp för året -302 180 89 499

Not 8  Inventarier, verktyg och installationer
 2008-12-31 2007-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 24 276 24 276

24 276 24 276
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -14 565 -9 710
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -4 855 -4 855

-19 420 -14 565
Redovisat värde vid årets slut 4 856 9 711

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

587 992 -

Not 10  Eget kapital
2008-12-31

Eget kapital vid årets ingång 1 749 087
Årets resultat -302 180
Eget kapital vid årets utgång 1 446 907
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Underskrifter

Linköping den         /        2009

  

Louise Wessel Kalmelid Freddy Christensen
Styrelsens ordförande

Susanne Jonsson Åke Lindahl

Hans Johansson Åsa Isaksson

Elon Nilsson Ellen Fridlund

Sofia Roth Arvidsson

Min revisionsberättelse har lämnats den         /         2009

Roger Thapper
Godkänd revisor
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Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen
överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på
årsstämma den           /         2009. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till
resultatdisposition.

Motala den         /         2009

Louise Wessel Kalmelid
Styrelsens ordförande


