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Förvaltningsberättelse 2022
Barncancerfonden Norra, organisationsnummer 894002-4790 .

FÖRVALTNING
Styrelsen
Under 2022 har ett ordinarie årsmöte och nio protokollför-
da möten hållits, varav ett var konstituerande . Styrelsen för 
Barncancerfonden Norra, organisationsnummer 
894002-4790, lämnar härmed följande årsredovisning för 
räkenskaps-året 2022 . Årsredovisningen är upprättad i 
svenska kronor, SEK .

Ordinarie
Malin Lindgren, ordförande 
Katarina Hjertell, vice ordförande 
Tomas Rimbark, sekreterare
Emmelie Bäckman Mangold, ekonomisk talesperson 
David Carlsson, ledamot
Lena Öhlund, ledamot

Marie Ålund, ledamot (avslutade sitt uppdrag i november 
2022)

Suppleant
Magnus Lundmark

Revisor
Helena Egelin, auktoriserad revisor

Lekmannarevisor
Anna-Maria Byström
Elinn Bolonassos, suppleant

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Syfte och ändamål
Barncancerfonden Norra är en av sex regionala barncancer-
föreningar i Sverige . Föreningen representeras i styrelsen 
för Barncancerfondens riksförbund . . Föreningens ändamål 
och uppgifter enligt stadgarna (kap 1 § 3) är att:

• Beakta och tillvarata intressen och rättigheter för barn 
och ungdomar samt deras närstående, som har eller har 
haft cancer eller närliggande sjukdom.

• Driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade 
barn och ungdomar samt deras närstående .

• Driva och utveckla kontaktverksamhet för närstående till 
barn och ungdomar som dött i cancer eller närliggande 
sjukdom .

• Informera om föreningens verksamhet, framsteg och nya 
rön inom området barncancer .

• Samverka med övriga medlemsföreningar för att bidra
till en hög och likvärdig kvalitet för samtliga medlems-
föreningar i Barncancerfonden .

• Barncancerfonden Norra kan även i övrigt anslå medel
i enlighet med ändamålet . 

Finansiering och verksamhetsområde 
Barncancerfonden Norra är en ideell förening med säte  
i Umeå . Föreningen får inga kommunala eller statliga bidrag 
utan verksamheten finansieras genom gåvor och bidrag från 
privatpersoner, företag, andra organisationer samt 
medlemsavgifter .

Föreningens målgrupp är de barn och ungdomar i norra 
Sverige som har eller har haft barncancer eller närliggande 
sjukdomsbild . Varje år insjuknar ca 30 barn i norra Sverige  
i barncancer . Vårt upptagningsområde är Norrbotten, 
Västerbotten, Västernorrland och Jämtland . Verksamheten 
är kopplad till Barncancercentrum på Norrlands Universi-
tetssjukhus samt till hemsjukhusen i regionen .

Verksamheten i stort
Föreningens verksamhet är behovsbaserad . Styrelse 
säkerställer att insamlade medel används till ändamålen och 
den praktiska verksamheten bedrivs av engagerade 
medlemmar med stöd av personal på föreningens kansli .  
I planeringen av verksamhet formuleras mål som visar vilken 
förändring man vill att olika stödinsatser och aktiviteter 
skall åstadkomma utifrån de faser den drabbade familjen kan 
befinna sig i under och efter behandlingen .  

I början av sjukdomstiden är till exempel samtals - och 
trivselkvällar på Barncancercentrum viktiga för att skapa 
sammanhang för de drabbade . Efter behandlingen kan
sociala aktiviteter och rekreation vara det som hjälper 
familjen att återgå till ett mer normalt liv . Familjer som mist 
barn erbjuds att delta i samtalsgrupper och årligen 
genomförs en serie träffar under namnet Familj och Sorg 
för dessa familjer . Träffarna är ett samarbete med bland 
annat sjukhuskyrkan och Region Västerbotten och 
finansieras av Barncancerfonden Norra . Föreningen är en 
gemenskap ingen vill vara en del av men som kan fylla en 
viktig roll för erfarenhetsutbyte, sorgebearbetning och 
personlig utveckling .
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Så här används din gåva
Grafen visar fördelningen av kostnader

Administration

Insamling

Ändamål

HIT GÅR DIN GÅVA 2022 2021

Ändamål 83% 84%

Insamling 1% 2%

Administration 16% 21%

Det finns sju lokala grupper som ansvarar för aktiviteter  
i närområdet . Grupperna anordnar bland annat baddagar, 
bowlingträffar, utflykter, helgfrukostar och representerar 
föreningen vid olika mässor runt om i regionen .

Ingen skall känna sig ensam med beskedet om att familjens 
barn har fått cancer . För att visa att ”Vi finns här för dig 
och din familj” delar Barncancerfonden Norra ut en 
ryggsäck med åldersanpassat innehåll och information om 
föreningen som gåva till alla nyinsjuknade barn och deras 
syskon . Ryggsäcken är en del av det grundstöd som 
lanserades under 2021 i samverkan med Barncancerfon-
dens riksförbund och övriga barncancerföreningar . 
Grundstödet, däribland ryggsäcken, är densamma oavsett 
var i landet som barnet insjuknar . I grundstödet ingår även 
erbjudanden om presentkort på film, böcker, yoga, 
hemstädning, med mera . Alla barn och ungdomar som 
insjuknar erbjuds även ett SuperSnöre . SuperSnöret är 
ett snöre med pärlor som hjälper barn med cancer att 
bearbeta sin sjukdom . Varje pärla symboliserar en del  
i behandlingen .

För att skapa trivsel på Barncancercentrum och underlätta 
för drabbade familjer erbjuder föreningen matlådor till 
föräldrar och fredagsfrukost med nybakat bröd . Barn-
cancerfonden Norra står även för abonnemang på 
frukt korgar som levereras varje vecka samt för kaffe-
maskinen på avdelningen .

Under högtider som jul och påsk arrangeras aktiviteter 
och föreningen uppmärksammar även dagar som kanel-
bullens dag och fettisdagen .

Några av de digitala forum som uppkom till följd av pandemin 
har blivit en del av den ordinarie stödverksamhet och är 

rikstäckande . Detta gäller till exempel digitala diagnosspeci-
fika samtalsgrupper för föräldrar . I gruppsamtalen möts 
föräldrar med barn som har samma barncancerdiagnos vid 
cirka fem tillfällen . Även familjer som mist barn har fått 
erbjudande om att delta i digitala gruppsamtal . Under året 
har sex grupper med föräldrar från hela Sverige startats 
upp . Med som stöd i samtalen finns två samtalsledare med 
lång erfarenhet av sorgebearbetning . 

Föreningen ger även stöd för inköp och aktiviteter som kan 
öka trivseln på Barncancercentrum och hemsjukhus för att 
uppmuntra barn och familjer under vårdtiden . Exempel på 
det är pyssel, tv-spel och inhyrning av akvarier .

Föreningen har under året erbjudit barn under behandling 
och dess syskon en digital show med circusdirektören Jacob 
Balabrega en gång i veckan . Genom åldersanpassad under-
hållning lockar Jacob Balabrega barnen till skratt . Att få se 
sitt svårt sjuka barn skratta – är värmande medicin även för 
föräldrarna .

För att ge möjlighet till rekreation efter eller under en tung 
behandling tillhandahåller föreningen ett rekreationsboende 
i Hemavan, med två lägenheter . 

Kommunikationen med medlemmarna sker via ett digitalt 
nyhetsbrev, föreningens webbplats, Barncancercentrums 
app och sociala medier . Möten och kontakt med personal 
och andra vårdföreträdare sker kontinuerligt . 

Personalen på föreningens kansli finansieras av riksförbun-
det Barncancerfonden . Kansliet stödjer styrelsen med 
löpande administration, samordning av event och insamling 
samt sköter kommunikationen med medlemmar och volontä-
rer . För att säkerställa att ekonomisk redovisning görs enligt 
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Efterlängtad träff

DELTAGARE

På familjehelgen i Sundsvall i augusti deltog över 
200 personer . Många medlemmar hade längtat 
efter att kunna träffas fysiskt igen efter 
pandemin . 

gällande regelverk sköts detta arbete av ekonomiavdelning-
en på riksförbundet Barncancerfonden .

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Fotbollsresa
Under våren 2022 bjöd Barncancerfonden Norra in till en 
resa till Göteborg för att se svenska damlandslaget spela 
VM-match mot Irland . Sju familjer deltog på resan som blev 
väldigt uppskattad .

“Fantastiskt äventyr för oss, hjärtligt tack för den 
upplevelsen!” - deltagare på resan .

Efterlängtade träffar under året
Efter två års uppehåll genomfördes återigen Ungdomsstor-
läget under Kristi himmelsfärd den 26–29 maj .
Detta läger arrangeras av Barncancerfonden centralt med 
hjälp av föreningarna . Ungdomar från hela Sverige samlades 
på Runö utanför Stockholm för att umgås och finna nya 
vänner .

Föreningen firande fyra decennier 
Barncancerfonden Norra bildades 1981 vilket föreningen 
uppmärksammade under 2022 . Ett reportage med Ingvar 
Waara, föreningens grundare publicerades .

“Ingvar Waara kände ett behov av att få träffa andra 
föräldrar som delade hans upplevelse av att ha ett svårt 
sjukt barn. Han satte upp en lapp på barncanceravdelningen 
i Umeå och efterlyste andra föräldrar och snart var en 
föräldraförening bildad. Det är nu över 40 år sedan, och 
idag går föreningen under namnet Barncancerfonden 
Norra.” - citat från artikel .

I augusti samlades över 200 personer på Södra Berget  
i Sundsvall för att uppmärksamma jubileet och samtidigt få 
möjligheten att träffas igen . Helgen innehöll trollkarls-show, 
roliga aktiviteter för alla åldrar och en inspirerande föreläs-
ning med barncanceröverlevaren och äventyraren Aron 
Andersson . 

“Innehållet. Platsen. Arrangemanget. Allt var fixat. Behövde 
inte tänka och planera, bara att vara med. Så fantastiskt! 
Tack så mycket för en fantastisk helg! Hela familjen har 
haft jättekul!”- deltagare familjehelg i Sundsvall .

Rekordintresse för digitalt pyssel
Under ett par år har Barncancerfonden Norra bjudit in 
familjer från hela Sverige till digitala pysselkvällar med 
SVT-profilen Jenny Järvholm . Efter ett mycket uppskattat 
påskpyssel under våren slogs rekord i antalet deltagande 

I bilden: Familjehelg. Två glada deltagare på höghöjdsbanan 
under familjehelgen i Sundsvall. Fo
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julen 2022 . Över 250 barn i hela landet deltog på det 
digitala julpysslet som sändes från Barncancerfonden 
Norras kansli .

“Det var för oss en väldigt mysig stund tillsammans. Att 
pyssla är alltid kul och Jenny är ju så bra och duktig. Våra 
barn älskar henne och blev väldigt inspirerade. Även vi 
föräldrar. Julen 2021 såg annorlunda ut för oss med 
mycket tid på sjukhuset, så att i år kunna göra detta var 
fint.” - pysseldeltagare

Välbehövliga vistelser och rekreation 
Under sommaren 2022 kunde medlemmarna boka en helg på 
Gullviks camping utanför Örnsköldsvik eller en vecka på Pite 
havsbad . Förutom boende ingick det även aktiviteter som 
familjerna kunde utnyttja under sin vistelse . Stugorna blev 
snabbt fullbokade och behovet av ett havsnära alternativ 
för rekreation blev tydligt . 

I september 2022 köpte Barncancerfonden Norra därför  
en fastighet i närheten av Pite havsbad som ska vara i bruk 
sommaren 2023 . Det har även funnits möjlighet att boka 
hotellnätter i Stockholm och Göteborg under året för 
rekreation . 

En bit in på vintersäsongen kunde föreningen äntligen öppna 
upp Tomtebo, fjällstugan i Hemavan, för medlemmarna igen 
efter pandemin . Behovet av rekreation var stort och stugan 
var fullbokad resten av högsäsongen . 

Föreningen får besöka Barncancercentrum igen
För att möta familjer under behandling är föreningens 
fysiska representation på Barncancercentrum en nyckelak-
tivitet . Därför var det glädjande när besöksförbudet under 
hösten hävdes och personal från föreningens kansli kunde 
återuppta sin närvaro på Barncancercentrum igen . Även 
onsdagskvällarna öppnades upp för volontärer med egen 
erfarenhet av barncancer så de kan bjuda på fika och samtal .

Bidrag till medlemmar
Föreningen har i samverkan med psykosociala teamet på 
Barncancercentrum delat ut 38 stycken presentkort via 
matbidraget till 14 olika familjer som varit i behov av akut 
hjälp när inga andra stödinsatser har funnits att tillgå . 

Varje nyinsjuknat barn och deras syskon erbjuds en rygg-
säck med åldersanpassat innehåll som gåva från föreningen . 
För att säkerställa att gåvan når alla drabbade får föreningen 
hjälp av konsultsjuksköterskorna på Barncancercentrum att 
dela ut väskorna, detta resulterade i att totalt 72 rygg-
säckar delades ut till de familjer som under 2022 fick 
beskedet att deras barn fått en cancersjukdom . Ryggsäcken 
innehåller även erbjudanden om presentkort på film, böcker, 
yoga och 12 timmars hemstädning . Sju familjer tog del av 
erbjudandet om hemstädning .

Föreningens fastigheter
Barncancerfonden Norra äger två fastigheter varav den 

Hjältarnas hus firade fem år och detta firades
med frukost tillsammans med alla sponsorer.
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ena införskaffats under september 2022 . Tomtebo  
i Hemavan är ett hus bestående av två lägenheter som är 
tillgängliga för medlemmarna året runt . Den nya fastigheten 
i Piteå består av ett större hus på två våningar och två 
Attefallshus . Huset ska vara tillgängligt för medlemmarna 
från och med sommaren 2023 .

Ideellt engagemang
Föreningens lokalgrupper har på grund av pandemin varit 
delvis vilande under året . Lokalgruppen i Örnsköldsvik var 
aktiv under vår och sommar 2022 . Fikagruppen i Umeå 
startade upp sin verksamhet på Barn 3 i augusti och har 
sedan dess arrangerat onsdagsfika året ut .

Ett fåtal volontärer har varit aktiva under familjehelgen  
i Sundsvall samt på Ungdomsstorlägret i Stockholm .

Insamlingsevent och intäkter
I slutet av april anordnade fastighetsmäklarna Bjurfors  
i Skellefteå med samarbetspartners en auktion av en 
friggebod till förmån för oss . Auktionen slutade på 41,000 
kronor . Under Brännbollsyran i Umeå anordnade en drabbad 
mamma och hennes kollegor på Creative Beauty en insam-
ling . Under festivalhelgen gjorde dom besökarna extra fina 
och glittriga till förmån för oss . Hela 29,283 kronor lyckades 
dom samla in .

I oktober samordnade Frida Åström tillsammans med flera 
olika dansklubbar en socialdanskväll på Folkets Hus i Umeå . 
Arrangemanget som gick under namnet “Dance for hope” 
samlade sammanlagt in 28,826 kronor till Barncancer-
fonden Norra .

Under året har inga större gåvor i form av arv inkommit . 
Stor del av verksamhetens intäkter har i år inkommit via 
minnesgåvor i samband med begravningar .
Miljöanpassningar för att underlätta tiden på sjukhuset 
För att underlätta för familjer under den tid som de 
tillbringar på sjukhuset gör föreningen löpande olika 
anpassningar av miljön . Under 2022 har undersökningsrum-
men fått djungeltema respektive havs-tema, inköp av nya 
spelkonsoler och spel har genomförts och arbetet med att 
inreda ett tonårsrum har påbörjats .

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR
För Barncancerfonden Norra handlar hållbarhet om att 
bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt där vi visar 
respekt för våra medmänniskor, för miljön och för det 
samhälle vi verkar i . Till grund för vårt hållbarhetsarbete 
ligger vår värdegrund, barnkonventionen och organisatio-
nens policys avseende, insamling, integritet och arbetsmiljö .

Exempel från verksamheten:
• Att erbjuda digitala träffar, såsom föreningen gjort 

under 2022, har gett insikten om att det är värdeska-
pande för medlemmar att mötas över videolänk . 
Mötesformen möjliggör för deltagande även för familjer 
vars barn är infektionskänsliga eller dem som har lång 
resväg, vilket är ett faktum för många i Barncancerfon-
den Norras stora region .

• Under 2022 har fortsatt samverkan kring verksamhets-
frågor i hela Barncancerfondens organisation fortsatt 
öka, mycket tack vare de digitala mötesformerna som 
visat sig vara effektfulla . Exempelvis ur ett miljöperspek-
tiv då det inte ställer krav på resor för vare sig anställd 
personal eller styrelse .

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Föreningens mål för 2023 är att göra mer för fler . Detta 
genom att ta ett större grepp kring lokala grupper och 
hemsjukhus . Föreningen vill öka det ideella engagemanget 
bland medlemmarna och bli ännu bättre på att skapa 
möjligheter för möten och erfarenhetsutbyte för medlem-
mar . Fortsätta samverka med övriga barncancerföreningar  
i landet och riksförbundet för att skapa ett effektivare 
arbetsklimat och ta lärdom av varandra . Ett stort fokus 
under 2023 kommer även att vara iordningställandet av det 
nya rekreationsboendet i Piteå .
MEDLEMMAR
Barncancerfonden Norra hade vid årets slut 676 betalande 
medlemmar . 2021 redovisade föreningen ett medlemsantal 
på 1145, detta beror på att man då räknade det totala 
antalet medlemmar . Antalet medlemmar är fler än antalet 
medlemskap då föreningen historiskt sätt registrerat även 
icke-betalande familjemedlemmar . Nu registrerar föreningen 
inte alla personer som ingår i ett familjemedlemskap, utan 
räknar endast huvudpersonen som medlemskapet står på .
Alla medlemmar har informerats och uppdateras löpande om 
hur föreningen hanterar deras personuppgifter .
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ANSTÄLLDA
Barncancerfondens riksförbund står för full finansiering 
och arbetsgivaransvar för samtliga anställda på föreningens 
kansli . Föreningens kansli består av två föreningskoordinato-
rer samt en informatör/administratör som tillsammans 
ombesörjer det löpande i verksamheten samt kvalitetssäkrar 
och stöttar styrelsen . För att säkerställa att ekonomisk 
redovisning görs enligt gällande regelverk sköts detta 
arbete av ekonomiavdelningen på riksförbundet Barncan-
cerfonden .

ÖVRIG INFORMATION
Barncancerfonden Norras vice ordförande Katarina Hjertell 
sitter även med i styrelsen för Hjältarnas hus . Föreningens 
representant i riksförbundet Barncancerfondens styrelse 
har varit Malin Lindgren med Katarina Hjertell som supple-
ant .

Föreningen har ett 90-konto och är därmed kontrollerad av 
Svensk Insamlingskontroll .

RESULTAT OCH STÄLLNING
Enligt Svensk Insamlingskontroll, som kontrollerar samtliga 
organisationer med 90-konto, ska minst 75 procent av 
insamlade medel gå till ändamålet och högst 25 procent av 
insamlade medel får gå till insamling och administration . 

Intäkterna under de senaste fem åren har varierat, vilket 
framför allt beror på testamentsgåvor och större gåvor .

Under 2022 ligger våra ändamålskostnader på 110 procent, 
och insamling och administration på 23 procent .
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BARNCANCERFONDEN NORRA ÅRSREDOVISNING 2022

Nyckeltal

År 2022 2021 2020 2019 2018

TOTALA VERKSAMHETSINTÄKTER (tkr)

(Rapport Svensk Insamlingskontroll) 3 035 6 732 3 409 7 434 4 657

ÄNDAMÅLSKOSTNADER (tkr) 3 334 1 579 1 328 2 672 2 210

INSAMLINGS- OCH ADMINISTRATIONSKOSTNADER (tkr) 701 470 321 588 682

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER 169 946 2 371 0 5

RESULTAT (tkr) -826 5 856 4 324 4 309 1 770

EGET KAPITAL (tkr) 

(Rapport Svensk Insamlingskontroll) 24 397 25 223 19 367 15 044 10 735

ÄNDAMÅLSKOSTNADER/INTÄKTER (%)

(Rapport Svensk Insamlingskontroll) 110 23 39 36 47

INSAMLINGS- OCH ADMINISTRATIONSKOSTNADER/INTÄKTER (%) 

(Rapport Svensk Insamlingskontroll) 23 7 9 8 15

MEDLEMSANTAL 676 1 145 775 816 719
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BARNCANCERFONDEN NORRA ÅRSREDOVISNING 2022

Funktionsindelad resultaträkning

År Not 2022 2021

VERKSAMHETSINTÄKTER

Medlemsavgifter 138 700 160 551

Gåvor 2 2 877 871 6 572 692

Övriga intäkter 3 18 500 -1 500

Summa verksamhetsintäkter 3 035 071 6 731 743

VERKSAMHETSKOSTNADER 4,5

Ändamålskostnader -3 334 340 -1 579 047

Insamlingskostnader -53 397 -31 299

Administrationskostnader 6 -647 977 -439 409

Summa verksamhetskostnader -4 035 714 -2 049 754

VERKSAMHETSRESULTAT -1 000 643 4 681 988

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER 7

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 168 850 1 173 838

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 768 -1

Summa 174 618 1 173 837

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -826 025 5 855 825

ÅRETS RESULTAT -826 025 5 855 825
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Balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2022-12-31 2021-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 8
Byggnader och mark 5 761 429 147 582
Inventarier 30 557 49 015

5 791 986 196 597

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Långfristiga värdepappersinnehav 9 17 787 153 23 381 398
Bostadsrätter Umeå 10 0 0

17 787 153 23 381 398

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 23 579 139 23 577 995

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Övriga fordringar 13 930 3 914
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 92 626 60 850

106 556 64 764

KASSA OCH BANK 1 154 733 2 005 102
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 261 290 2 069 866

SUMMA TILLGÅNGAR 24 840 429 25 647 861

EGET KAPITAL
Balanserat resultat 25 222 992 19 367 167

Årets resultat -826 025 5 855 825

24 396 967 25 222 992
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 348 927 311 915

Övriga skulder 8 874 7 985

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 85 660 104 969

443 462 424 869

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24 840 429 25 647 861

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Balanserat resultat inkl årets resultat Totalt eget kapital

Ingående balans 2022-01-01 25 222 992 25 222 992

Årets resultat -826 025 -826 025

Utgående balans 2022-12-31 24 396 967 24 396 967
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NOT 1 | REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper 
överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 
(K3) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för 
årsredovisning . Principerna är oförändrade jämfört  
med tidigare räkenskapsår .

RESULTATRÄKNINGEN
Inom rapporten förekommer ett-avrundningar .

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som 
föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen 
räkning redovisas som intäkt . Intäkter värderas, om 
inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som 
erhållits eller kommer att erhållas . Nedan beskrivs, för 
respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker .

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningarna för 
medlemskap i föreningen . Medlemsavgifter redovisas vid 
inbetalningen från medlemmen och intäktsredovisas över 
den tidsperiod som avses .

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång 
som har ett värde utan att ge motsvarande värde  
i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag . Om tillgången 
erhålls därför att föreningen uppfyllt eller kommer 
att uppfylla vissa villkor och om föreningen har en 
skyldigehet att återbetala till motparten om villkoren 
inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag . Är det inte ett 
bidrag är det en gåva . Gåvor redovisas som huvudregel 
som intäkt när de erhålls . Erhållna tillgångar genom 
testamente behandlas som gåva . 

Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för 
föreningen . Till övriga intäkter räknas hyresintäkter från 
rekreationsboenden som föreningen äger .

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; 
ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader .

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan 
hänföras till föreningens uppdrag enligt stadgarna .

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader är direkta kostnader för det arbete 
som riktar sig till föreningens samtliga givare .

Administrationskostnader
Adminstrativa kostnader är sådana kostnader som behövs 
för att administrera organisationen . Administrationen ut-
gör kvatlitetsgaranti för ändamålet och givaren . Adminis-
trativa kostnader är t ex styrelsemöten, redovisningst-
jänster, revision av föreningen och arvoden till styrelsen .

Leasing
Samtliga föreningens operationella leasingavtal kostnads-
förs löpande över leasingperioden .

BALANSRÄKNINGEN
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till 
anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan .

Materiella anläggningstillgångar
Materiella värderas till anskaffningvärdet minskat med 
avskrivningar enlig plan . Föreningen tillämpar komponen-
tavskrivning på byggnader eftersom olika komponenter 
antas ha skillnader i nyttjandeperioder .

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod . Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader 30 år

Stomme 50 år

Tak och fönster 25 år

Fasad 30 år

Inre ytskikt 15 år

Installationer (el, rör, ventilation, hiss) 10-15 år

Inventarier 5 år

Borttagande från balansräkningen sker vid avyttring eller 
utrangering .

Finansiella anläggningstillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella till-
gångar till anskaffningsvärdet med tillägg för direkta 
transaktionsutgifter . Efter första redovisningstillfället 
värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är 
räntebärande till anskaffningsvärdet . Alla tillgångar 
som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepap-
persportfölj och betraktas därmed som en post vid 
värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid 
nedskrivningsprövning .

Noter
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NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

NOT 2 | GÅVOR OCH BIDRAG 2022 2021
Allmänheten 2 096 456 1 468 508

Arv och testamenten 31 416 4 614 431

Företag 311 351 253 858

Andra organisationer 438 649 235 895

Summa insamlade medel (gåvor) 2 877 871 6 572 692

NOT 3 | ÖVRIGA INTÄKTER 2022 2021

Hyror Tomtebo, Hemavan 0 -1 500

Övriga intäkter 18 500 0

Summa 18 500 -1 500
Negativ hyresintäkt då utförda återbetalningar för inställd 
uthyrning 2021 intäktsfördes 2020 .

NOT 4 | ARVODEN TILL STYRELSEN           
               OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR 2022 2021
Styrelsen 58 143 41 050

Andra ersättning 17 923 31 850

Totala arvoden och ersättningar 76 066 72 900
Sociala kostnader 20 234 14 961

Summa 96 300 87 861

Könsfördelning bland styrelseledamöter 2022 2021
Antal på balansdagen 7 7

Varav män 2 2

NOT 5 | LEASING 2022 2021

Hyra och leasing 207 547 129 213

Summa 207 547 129 213

Föreningen hyr kontorslokaler i Hjältarnas hus, Umeå, och leasar 
en bil . Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2023-12-31 och  
är möjligt att förlänga 12 månader, med en uppsägningstid om  
3 månader .

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:

Inom 1 år 168 904 210 640

Summa 168 904 210 640

NOT 6 | REVISION 2022 2021
Egelins Revisionsaktiebolag 13 125 12 886

Summa 13 125 12 886

NOT 7 | RESULTAT FRÅN FINANSIELLA    
               INVESTERINGAR 2022 2021
Utdelningar 203 763 227 838

Vinst vid försäljning av bostadsrätt 0 946 000

Resultat vid försäljning av värdepapper -34 913 0

Ränteintäkter 5 767 0

Räntekostnader 1 -1

Summa 174 618 1 173 837

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

NOT 8 |  MATERIELLA ANLÄGGNINGS-
TILLGÅNGAR

 
2022-12-31

 
2021-12-31

Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde 974 326 974 326

Årets inköp 5 700 000 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 6 674 326 974 326
Ingående avskrivningar -826 744 -794 266

Årets avskrivningar -86 153 -32 478

Utgående ackumulerade avskrivningar -912 897 -826 744
Utgående redovisat värde 5 761 429 147 582
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 117 626 93 126

Årets inköp 0 24 500
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 117 626 117 626
Ingående avskrivningar -68 611 -67 773

Årets avskrivningar -18 458 -838

Utgående ackumulerade avskrivningar -87 069 -68 611
Utgående redovisat värde 30 557 49 015
Summa tillgångar 5 791 986 196 597

NOT 9 |  LÅNGFRISTIGA
               VÄRDEPAPPERSINNEHAV

 
2022-12-31

 
2021-12-31

Ingående anskaffningsvärde 23 381 398 16 249 208

Årets inköp & erhållna genom arv 239 817 7 132 190

Försäljningar -5 834 062 0

Utgående anskaffningsvärde 17 787 153 23 381 398

Specifikation värdepapper Redovisat värde Marknadsvärde

Fonder Swedbank 17 041 667 16 983 529

Fonder Nordea 575 914 594 552

Fonder Handelsbanken 169 572 177 126

Summa 17 787 153 17 755 207

NOT 10 | BOSTADSRÄTTER 2022-12-31 2021-12-31
Bostadsrätter Umeå
Ingående anskaffningsvärde 0 1 425 000
Försäljning lägenhet 0 -1 425 000

Utgående anskaffningsvärde 0 0

NOT 11 |  FÖRUTBETALDA KOSTNADER 
OCH UPPLUPNA INTÄKTER

 
2022-12-31

 
2021-12-31

Förutbetalda kostnader 92 626 60 850

Summa 92 626 60 850

NOT 12 |  UPPLUPNA KOSTNADER OCH
                FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2022-12-31 2021-12-31

Upplupna kostnader 85 660 104 969

Summa 85 660 104 969

NOT 13 | STÄLLDA SÄKERHETER 2022-12-31 2021-12-31

Inga Inga

NOT 14 | EVENTUALFÖRPLIKTELSER 2022-12-31 2021-12-31
Inga Inga
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Umeå den 13/03/2023

Malin Lindgren 
Ordförande

Katarina Hjertell 
Vice ordförande

David Carlsson
Ledamot

Lena Öhlund 
Ledamot

Emmelie Bäckman Mangold
Ekonomisk talesperson

Tomas Rimbark 
Sekreterare

Underskrifter

Vår revisionsberättelse har avgivits den 15/03/2023

Helena Egelin
Auktoriserad revisor 

Anna-Maria Byström 
Lekmannarevisor, ordinarie
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