J U L I U S P E T T E R S S O N , 7 år, har behandlats
för opticusgliom, en godartad synnervstumör. 
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Förvaltningsberättelse 2019
Barncancerfonden/Barncancerföreningarnas riksförbund, organisationsnummer 802010–6566,
med säte i Stockholm (föregående års siffror inom parentes). Styrelsen och generalsekreteraren för
Barncancerfonden avger härmed följande rapport för 2019.

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Genom att finansiera forskning, sprida kunskap
och ge stöd till drabbade familjer jobbar vi för att flera cancerdrabbade barn ska överleva och för att
barnen och deras familjer ska få det stöd och den vård de behöver, under och efter behandlingen.
Barncancerfonden drivs uteslutande med hjälp av gåvor från privatpersoner och företag.
Allmänt om verksamheten

MÅL FÖR ÅRET OCH UTFALL
(mkr)
Utfall 2019 (2018)
Insamlade medel
459,1 (411,6)
Utdelat till ändamålen
394,5 (374,2)

ORGANISATIONSFORM
Barncancerfonden är en ideell förening.
ÄNDAMÅL OCH UPPGIFTER
Barncancerfonden bekämpar barncancer och arbetar för att
drabbade barn, ungdomar och deras familjer ska få den vård
och det stöd de behöver.
De insamlade medlen används till ändamålen forskning
och utbildning, råd och stöd samt information, genom att:
O stödja grundforskning och klinisk forskning kring barncancer
O stödja utvecklingen av nya undersöknings- och behandlingsmetoder
O stödja fortbildning och erfarenhetsutbyte för forskare
och personal inom vården
O stödja de drabbade familjerna nationellt och informera
om barncancersjukdomar och dess följder
Barncancerfonden är också samarbetsorgan och riksförbund för landets sex regionala föreningar.

Mål 2019
430,0
415,7

FORSKNING OCH UTBILDNING
Under 2019 beviljades 81 nya forskningsprojekt och 42 nya
forskningstjänster. Med hjälp av uppgifter från Barncancerregistret kunde vi 2019 visa att femårsöverlevnaden i barncancer har ökat från 80 till 85 % under den senaste femårsperioden.
Övriga väsentliga händelser:
OS
 töttning av två certifierade prövningsenheter i Sverige
vilket ger svenska barncancerpatienter och svenska forskare möjlighet att delta i större europeiska kliniska prövningar.
O I nlett samarbete med barncancerorganisationer i de övriga nordiska länderna i syfte att utveckla barncancerområdet i Norden.
OT
 vå större utvärderingar av Barncancerfondens forskningssatsningar har genomförts. Resultat väntas under
våren 2020.
OB
 arncancerfondens forskningschef har blivit ledamot
i den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s kommitté
för Avancerade Terapier (CAT).
OE
 n ny utlysning av forskningsanslag genomfördes tillsammans med MedTech4Health med syfte att bland annat
få fler forskare inom området medicinsk teknik att forska
om barncancer.

GIVA SVERIGE OCH SVENSK INSAMLINGSKONTROLL
Barncancerfonden är medlem i Giva Sverige och innehavare
av ett 90-konto, vilket tilldelats av Svensk Insamlingskontroll.
Som 90-kontoinnehavare ska minst 75 % av totala intäkter
gå till ändamålen och maximalt 25 % till insamling och
administration. Av 2019 års totala intäkter gick 83,6 % till
ändamålen och 17,6 % till insamling och administration.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

OU
 nder 2019 avsattes totalt 302,3 (274,0) mkr till forskningsändamålet.

INLEDNING
O Insamlingen överträffade både budget och föregående år.
O Lansering av kommunikationskonceptet ”Barn och cancer
hör inte ihop”.
O Information om den ökade överlevnadsgraden på 85 %
under den senaste femårsperioden.
O Genomförd forskningsutvärdering som underlag för en
ny forskningsstrategi.
O Etablerat digitalt samtalsstöd för familjer vars barn
har drabbats av hjärntumör.
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RÅD OCH STÖD
Avdelningen etablerade under 2019 digitalt samtalsstöd med
legitimerad terapeut för familjer vars barn har drabbats av
hjärntumör. 45 familjer fick samtalsstöd fördelat på totalt 445
samtal under året.

INSAMLING
Under 2019 resulterade testamenten i en insamling om
124,4 mkr (84,3), dvs en ökning med 48 % jämfört med föregående år. Antalet testamenten gick ner något, men beloppet
per dödsbo ökade.

Övriga väsentliga händelser:
O 90 personer deltog i sex samtalsdagar för far- och morföräldrar.
O 188 barn och syskon har deltagit i de läger Råd och stöd
arrangerar och möjliggör deltagande i.
O 210 personer anslöt sig till programmet Maxa livet vilket
är en ökning med 100% mot föregående år.
O 20 kurser genomfördes inom Maxa livet med totalt 376
deltagare.
O4
 2 skolrobotar har möjliggjort för drabbade barn att delta
i skolundervisning under pågående behandling.

Övriga väsentliga händelser:
OL
 anseringen av kommunikationskonceptet ”Barn och cancer
hör inte ihop” bidrog till en insamling via Swish som första
veckan ökade med 400% mot föregående år.
OB
 arnsupportrar ökade med 4,3 % i antal från 2018.
OA
 ntalet privata givare har ökat med 5 % mot föregående år.
OS
 amarbetet med Team Rynkeby God Morgon resulterade
i en insamling på 41 mkr (34 mkr).
OU
 ppstartande av en innesäljavdelning.

OU
 nder 2019 satsades 59,3 (52,5) mkr på insamlingsverksamheten.

OU
 nder 2019 har 44,7 (42,4) mkr gått till ändamålet
Råd och stöd.

Resultat och ställning
Barncancerfonden samlade in 459,1 (411,6) mkr, vilket
var 29,1 mkr bättre än budget och 47,5 mkr bättre än 2018.
Liksom tidigare år var testamentsgåvor den enskilt största
posten från privatpersoner, 124,4 (84,3) mkr.
Kostnaderna för ändamålen uppgick till 394,5 (374,2) mkr
och underskred budget med 21 mkr.
Insamlingskostnaderna uppgick till 59,3 (52,5) mkr och
administration till 23,9 (16,9) mkr. Under året har förstärkning skett av ekonomi- och IT-funktionen, då ett genomgripande förändringsarbete påbörjats under 2019 avseende
effektivisering och förbättring av de administrativa rutinerna.
Detta arbete pågår även under 2020.
Insamlingskostnaderna underskred budget med 10,5 mkr
och administration överskred budget med 6,3 mkr.
Finansnettot, utdelningar och reavinst från Barncancerfondens värdepapper samt ränte- och förvaltningskostnader, uppgick till 14,4 (83,3) mkr och underskred budget med
20,7 mkr.
Resultatet slutade på -4,2 (51,4) mkr, vilket var 33,8 mkr
över budget.

INFORMATIONSÄNDAMÅLET
Barncancerfonden har under 2019 lyft det bristande samhällsstöd som finns för den växande gruppen av barncanceröverlevare.
Varumärket var vid slutet av 2019 det starkaste varumärket
inom den ideella sektorn i Sverige, med ett rykte/anseende
på 72 % enligt Kantar Sifos undersökning i målgruppen
svensk allmänhet 18–79 år.
Övriga väsentliga händelser:
O Utveckling av Barncancerrapporten i format och innehåll
för större genomslag.
O Ökat fokus och tillgängliggörande av forskningskommunikation på Barncancerfonden.se.
O 2 miljoner besökare på Barncancerfonden.se.
OU
 ppnådde en räckvidd i sociala medier på 15,8 miljoner
(10,4 miljoner).
O 2 ,4 miljoner (2,1 miljoner) visningar på Youtube.
OP
 otentiella läsarkontakter i förtjänade kanaler uppgick till
196 miljoner (293 miljoner).

O Under 2019 satsades 47,5 (57,8) mkr på informationsändamålet.
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Användning av finansiella instrument

Förvaltning

Barncancerfondens största tillgång är ett omfattande värdepappersinnehav. Syftet är att kunna fullfölja långsiktiga forskningsåtaganden, även om insamlade medel skulle minska.
Innehavet styrs av Barncancerfondens placeringsreglemente
som fastställs av styrelsen. Enligt riktlinjerna får Barncancerfonden inte inneha värdepapper från företag vars omsättning
till mer än 5 % kommer från vapen, pornografi, tobak eller alkohol. Utöver det ska Barncancerfonden eftersträva placering
hos förvaltare som har ett uttalat hållbarhetsperspektiv.
Som medlem i Giva Sverige publicerar Barncancerfonden
sina riktlinjer för kapitalförvaltningen på www.barncancerfonden.se/om-barncancerfonden/oppenhet-och-transparens/riktlinjer-for-kapitalforvaltning/

ÅRSMÖTET
Barncancerfondens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet väljer styrelse, revisorer och utser valberedning samt beslutar bland annat om arvoden och ansvarsfrihet för styrelsen.
Under årsmötet 2019 valdes PwC med auktoriserade revisorn
Monica Hedberg som extern revisor, samt Åke Lundsten och
Helen Bådner som förtroendevald revisor.
STYRELSEN
Styrelsen är Barncancerfondens högsta beslutande organ
mellan årsmötena och dess arbete regleras av en instruktion
till styrelsen. För redovisning av styrelsens sammansättning, kompetens och närvaro, se sidan 17.

Medlemmar

FINANSNÄMND
Finansnämndens huvudsakliga uppgift är att följa utveckling och avkastning av kapitalet samt säkerställa att förvaltningen följer placeringsreglementet. Barncancerfondens
finansnämnd består av Peter Hansson (ordförande), SPK,
Peter Ekegårdh, Söderberg & Partners och Susanne Bolin
Gärtner, Danske Bank.

Barncancerfondens medlemmar är de sex regionala
föreningarna.

Hållbarhetsupplysningar
Barncancerfonden är medlem i arbetsgivarorganisationen
IDEA och tecknar kollektivavtal för samtliga anställda. För
att ge förutsättningar för en stabil arbetsmiljö finns en lokal
fackklubb, Unionen, som stärker samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, samt en skyddskommitté som
arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete ger förutsättningar för en stabil arbetsmiljö. Under året har även regelbundna personalenkäter genomförts.
Beträffande hållbarhetsperspektivet för finansiella placeringar, se avsnitt Användnings av finansiella instrument.
Barncancerfonden upprättar även en separat, reviderad
hållbarhetsrapport.

FORSKNINGSNÄMNDER
Ansökningar om forskningsanslag bedöms av Barncancerfondens forskningsnämnder som består av professorer och docenter med kunskap inom barnonkologin, samt lekmän som har
personlig erfarenhet av barncancer. Med utgångspunkt från
nämndernas yttrande och rekommendationer fattar Barncancerfondens generalsekreterare efter samråd med huvudordförande i forskningsnämnderna det slutliga beslutet om fördelningen av anslag.
Forskningsnämnderna beskrivs närmare på www.barncancerfonden.se/for-forskare/forskningsanslag/forskningsnamnder-och-valberedningen/

Förväntad framtida utveckling
NYA STRATEGIER FÖR FORSKNING, SAMARBETE, PÅVERKAN
OCH INSAMLING
Barncancerfonden kommer under 2020 ta fram en ny forskningsstrategi vars syfte är att rikta forskningsinsatserna mot
att alla barn som drabbas av cancer ska överleva och kunna
leva ett liv fritt från komplikationer. Barncancer-fonden behöver också bli en tydligare påverkansorganisation som pekar på
och föreslår lösningar på problem inom framför allt sjukvård
och social omsorg. Det finns en stor potential i att utveckla
samspelet mellan Barncancerfonden och de regionala föreningarna där ett likartat stöd till drabbade i hela landet ska vara
en självklarhet. För att kraftsamla och stimulera till nytänkande krävs mer pengar. För att lyckas med detta ska Barncancerfonden satsa på digitala insamlingskanaler samt stora gåvor
och filantropi. Vidare ska vi under 2020 ta de första stegen mot
en genomtänkt strategi för internationalisering.

4

BARNCANCERFONDEN | 2019 | ÅRSREDOVISNING

Fem år i sammandrag
Belopp i tkr

2019

2018

2017

2016

2015

MEDLEMSINTÄKTER/VERKSAMHETSINTÄKTER					
Erhållna bidrag/gåvor
330 588
322 614
330 719
264 067
244 176
Arv
124 415
84 272
89 155
92 344
84 041
Försäljning till allmänheten/privatpersoner
4 092
4 687
5 247
8 645
11 599
Summa intäkter
459 095
411 573
425 121
365 056
				
KOSTNADER				
Ändamålskostnader				
Forskning och utbildning
-302 266
-273 951
-234 780
-237 630
Råd och stöd
-44 699
-42 397
-40 043
-36 997
Information
-47 545
-57 807
-51 608
-52 483

339 816

-235 877
-32 108
-50 139

Summa ändamålskostnader
-394 510
-374 155
-326 431
-327 110
				
Administrationskostnader
-23 929
-16 893
-13 240
-10 597
Insamlingskostnader
-59 294
-52 502
-40 869
-44 159

-318 124

Summa kostnader
-477 733
-443 550
-380 540
-381 866
				
FINANSIELLA POSTER				
Resultat vid avyttring av värdepapper och fordringar
1 291
69 690
47 997
24 028
Ränteintäkter och liknande resultatposter
13 792
14 441
13 492
10 102
Räntekostnader och liknande resultatposter
-642
-784
-1 244
-1 129

-371 327

Summa finansiella poster
14 441
83 347
60 245
33 001
				
EGET KAPITAL
643 321
647 517
596 147
491 321

58 997
475 130

Svensk insamlingkontrolls beräkningsmodell				
Summa insamlade medel (intäkter ovan)
459 095
411 573
425 121
365 056
Direkta kostnader vid försäljning av varor/tjänster
-528
-605
-677
-1 116
Ränteintäkter och liknande resultatposter
13 792
14 441
13 492
10 102
Räntekostnader och liknande finansiella resultatposter
-642
-784
-1 244
-1 129

339 816
-3 130
5 845
-958

Totala intäkter enligt Svensk insamlingskontroll
471 717
424 625
436 692
372 913
				
Kostnader i procent av totala intäkter
enligt Svensk insamlingskontroll				
Forskning och utbildning
64,1%
64,5%
53,8%
63,7%
Råd och stöd
9,5%
10,0%
9,2%
9,9%
Information
10,1%
13,6%
11,8%
14,1%
Administrations- och insamlingskostnader
17,6%
16,3%
12,4%
14,4%
101,3%
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104,4%

87,2%

102,1%

-12 703
-40 500

54 110
5 845
-958

341 573

69,1%
9,4%
14,7%
14,7%
107,9%
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Resultaträkning
Belopp i tkr
Not
Intäkter
Gåvor
2
Bidrag
2
Nettoomsättning 		

2019

2018

297 581
1 304
160 210

266 564
3 530
141 479

Summa intäkter		

459 095

411 573

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

3,4,5
3,4
3,4

-394 510
-59 294
-23 929

-374 155
-52 502
-16 893		

Summa verksamhetskostnader		

-477 733

-443 550

Verksamhetsresultat		

–18 638

-31 977

Finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar		
1 291
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
13 792
Räntekostnader och liknande resultatposter		
-561
Förvaltningskostnader		 –81

69 690
14 441
-635
–149

Summa resultat från finansiella investeringar		

14 441

83 347

Resultat efter finansiella poster		

-4 197

51 370

Årets resultat		

-4 197

51 370
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Balansräkning
Belopp i tkr

Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
6
Balanserade utgifter för programvara		

285

571

		 285

571

Materiella anläggningstillgångar
7		
Byggnader och mark		
3 043
Inventarier		 307

3 184
463

		
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
8
Långfristiga fordringar
9

3 350

3 647

929 434
886

815 527
886

		

930 320

816 413

Summa anläggningstillgångar		

933 955

820 631

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		
Övriga fordringar		
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
10

10 622
13

11 836
–

13 078

10 644

		

23 713

22 480

Kassa och bank		

235 107

271 288

Summa omsättningtillgångar		
258 820

293 768

SUMMA TILLGÅNGAR		

1 192 775

1 114 399

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Donationskapital		
Balanserat resultat		

1 151
642 170

1 151
646 366

		

643 321

647 517

Långfristiga skulder
Skuld avseende beslutade,
ej utbetalda anslag		

203 246

201 321

		
203 246
201 321
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		
8 961
7 942
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag		
3 217
5 034
Skuld avseende beslutade,
ej utbetalda anslag		
317 040
242 555
Övriga skulder		
7 688
4 470
Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
11
9 302
5 560
		

346 208

265 561

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

1 192 775

1 114 399

7

BARNCANCERFONDEN | 2019 | ÅRSREDOVISNING

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

Ingående balans
Årets resultat

Stina och Lennart
Sandbergs
minnesfond
1 151
–

Balanserat
resultat
646 367
-4 197

Totalt
eget kapital
647 518
-4 197

1 151

642 170

643 321

Utgående balans

Kassaflödesanalys
Belopp i tkr

2019

2018

Den löpande verksamheten		
Årets resultat
-4 197
51 370
Justeringar för poster som inte ingår
i kassaflödet med mera
75 701
-24 194
71 504

27 176

71 504

27 176

-1 233

-2 914

6 162

-552

4 929

-3 466

Kassaflöde från finansiering av verksamheten
Ökning(-)/Minskning(+) av finansiella 		
anläggningstillgångar
-112 614

76 265

-112 614

76 265

-36 181

99 975

0
0

0
-40

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
och finansiering av verksamheten
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+)
av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-)
av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investering i verksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investering i verksamheten
0
-40
		
Årets kassaflöde

-36 181

Likvida medel vid årets början

271 288

171 353

Likvida medel vid årets slut

235 107

271 288

Förändring

-36 181

99 935

285
297

3 002
354

-1 291

-69 690

76 410

42 140

75 701

-24 194

Justeringar för poster som
inte ingår i kassaflödet med mera
Avskrivning immateriella tillgångar
Avskrivning materiella tillgångar
Rearesultat försäljning
av finansiella anläggningstillgångar
Minskning av forskningsåtaganden
Ökning av forskningsåtaganden

99 935
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Noter

Belopp i tkr om inget annat anges.

Administrationskostnader		

NOT 1 | REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera
och driva organisationen.
				

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

Leasing

Samtliga av Barncancerfondens operationella leasingavtal kostnadsförs löpande (linjärt) över leasingperioden.			
				

RESULTATRÄKNINGEN
Verksamhetsintäkter

Ersättning till anställda

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Barncancerfonden
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.

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter
och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en pensionskostnad det år pensionen tjänas in.

BALANSRÄKNINGEN

Gåvor och bidrag

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

En transaktion i vilken Barncancerfonden tar emot en tillgång eller en
tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i
utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag.Om tillgången eller tjänsten
erhålls därför att Barncancerfonden uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om Barncancerfonden har en skyldighet att
återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet
bidrag. Är det inte ett bidrag är det en gåva.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan och
nedskrivningar. Barncancerfondens byggnader har delats upp
i betydande komponenter.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.

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

Bidrag

Immateriella anläggningstillgångar

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har
uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för
att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget
är avsett att täcka.

Nyttjandeperiod

Datorbaserade informationssystem

5 år

Materiella anläggningstillgångar
Markarrende
Stomme och grund
Tak
VVS
El och styrsystem
Markanläggning
Fönster
Fasad
Hiss
Inventarier

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid
försäljningstillfället.

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

Ändamålskostnader

50 år
60 år
50 år
40 år
50 år
40 år
40 år
30 år
50 år
3–5 år

Finansiella tillgångar

Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har
samband med att uppfylla organisationens syfte och/eller stadgar.
När organisationen har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd gentemot tredje man eller liknande bokförs detta som en kostnad. För
forskningsanslag och liknande uppkommer således en förpliktelse
i normalfallet i och med att styrelsen fattat beslut om anslag och
detta därefter meddelats mottagaren.
				

Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter.
Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella
tillgångar till anskaffningsvärde med avdrag för nedskrivning.
Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj och betraktas därmed som en post vid värdering
enligt lägsta värdets princip respektive vid nedskrivningsprövning.

Insamlingskostnader

Dessa är de kostnader som varit nödvändiga för att generera externa
intäkter. Hit räknas således kostnader för annonser och reklam,
lönekostnader, tackbrev och dylikt. Hit hör också försäljningskostnader som är förenade med försäljning av varor; varukostnader, direkta
försäljningskostnader samt kostnader för porto, löner, lokaler etc.

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas
inflyta.
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Noter
Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen

Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
När Barncancerfonden erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas en skuld.

Insamlade medel
(uppskattade belopp - ej bokfört)

2019

2018

När Barncancerfonden fattat beslut om utbetalning av anslag och
meddelat mottagaren men inte verkställt utbetalningen redovisas
detta belopp som en kortfristig och/eller långfristig skuld.

Annonser

37 400

36 800

Summa

37 400

36 800

Eventualförpliktelse

Bidrag som redovisats som intäkt
2019

2018

Skuld för beslutade ej utbetalda anslag

Barncancerfonden lämnar upplysning om en eventualförpliktelse
när organisationen har en möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en
eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom organisationens kontroll, inträffar eller uteblir, eller om organisationen
har en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som
inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Insamlade medel
(privaträttsliga bidrag)

Kassaflödesanalysen
Upprättas enligt indirekt metod och utgår från Årets resultat.
Resultatet justeras med icke-kassaflödespåverkande poster och för
periodens förändringar av kundfordringar, leverantörsskulder och
förändringar i andra rörelsefordringar och rörelseskulder. Kassaflödeseffekt från finansieringsverksamheten och investeringsverksamheten justeras också för. I likvida medel ingår kassa- och bankmedel.

Andra organisationer:
Postkodlotteriet

1 217

1 977

Summa

1 217

1 977

Offentliga bidrag
Staten
Allmänna arvsfonden

87
–

–
1 553

Summa

87

1 553

2019

2018

297 581

266 564

37 400

36 800

1 217

1 977

336 198

305 341

Totala insamlade medel
består av följande:

NOTER TILL RESULTATRÄKNING

Gåvor som har redovistats
i resultaträkningen
Gåvor som inte har redovisats
i resultaträkningen
Privaträttsliga bidrag som
redovisats som intäkt

NOT 2 | INSAMLADE MEDEL

Summa insamlade medel

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel
Allmänheten
Testamenten
Övriga gåvor
Företag
Postkodlotteriet
Övriga gåvor
Summa

2019

2018

124 415
146 460

84 273
154 369

18 700
8 006

21 000
6 922

297 581

266 564
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Noter
NOT 3 | M
 EDELANTAL ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER
OCH ARVODEN TILL STYRELSEN

NOT 4 | LEASING

Medelantalet		
anställda		2019		2018
Antal varav
Antal varav
anställda
män
anställda
män
64
19
54
14

Barncancerfonden leasar framförallt kontorslokaler, kopiatorer/
skrivare och annan kontorsutrustning.Kostnaden för bokförda
leasingavgifter uppgår till 4 245 (3 100) tkr. Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:			
		
2019
2018
Inom 1 år		
4 177
3 909
2-5 år		
10 702
7 109
Senare än 5 år		
–
–

Könsfördelning bland
styrelseledamöter och
ledande befattningshavare		2019		2018
Antal varav
Antal varav
		män		 män
Styrelseledamöter
11
9
11
9
Ledande befattningshavare
1
1
1
1

Summa		

2019

2018

1 584
35 106

1 329
28 252

Totala löner och ersättningar

36 690

29 581

Sociala kostnader
16 281
(varav pensionskostnader exkl. löneskatt) 4 074

13 131
3 097

11 018

Avtalet om lokaler sträcker sig till 2021-12-31 och är möjligt att
förlänga till 2023-12-31.
NOT 5 | KOSTNADER FÖR ÄNDAMÅLET

Löner, andra ersättningar
och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar
Styrelse och generalsekreterare (GS)
Övriga anställda

14 879

Forskning
Infrastruktur
Utbildning
Övrigt
Råd och stöd
Information

2019
216 555
67 077
12 026
6 608
44 699
47 545

2018
197 599
60 536
9 674
6 142
42 397
57 807

394 510

374 155

NOT 6 | I MMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Insamlingssystem
Balanserade utgifter
Av pensionskostnaderna avser 345 (246) tkr organisationens
för programvara
styrelse och generalsekreterare.
Ingående anskaffningsvärde
Enligt beslut av årsmötet 2016 arvoderas styrelseledamöter
Utrangeringar
med 35% av prisbabeloppet vilket för 2019 innebär 16 275 kr per
Årets aktiverade utgifter
år. Styrelsens ordförande arvoderas med 45% av prisbasbeloppet
vilket för 2019 innebär 20 925 kr per månad. Därutöver ersätter
Utgående ackumulerade
Barncancerfonden förlorad arbetsinkomst vid förrättning för
anskaffningsvärden
Barncancerfondens räkning. Under året har totalt 7 198 kr utbetalts
i sådan ersättning.
Ingående avskrivningar
Pensionspremier för samtliga anställda följer ITP-planen.
Utrangeringar
Liksom för övriga anställda gäller ITP-planens pensionsvillkor även
Årets avskrivningar
för Generalsekreteraren (GS). Inga särskilda förmåner utgår för
övrigt till GS. Barncancerfondens GS är tillsvidareanställd med en
Utgående ackumulerade avskrivningar
uppsägningstid för GS med fyra månader och för Barncancerfonden
om 12 månader.
				Utgående redovisat värde

Ideellt arbete

Barncancerfonden verksamhet bygger endast i blygsam omfattning på ideellt arbete. Inom ramen för Barncancerfondens
Givarservice förekom ideellt arbete från volontärer, totalt ca 170
timmar under 2019. I samband med Barncancerfondens friskvårdsevent Ride of Hope utfördes ca 2 500 timmars ideellt arbete.
I de sex regionala föreningar sker merparten av arbetet ideellt
vilket givetvis bidrar till Barncancerfondens verksamhet.
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2019
18 381
-2 082
–

2018
18 381
–
–

16 299

18 381

–18 381
2 082
–

–15 665
–
–2 716

–16 299

–18 381

–

–
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Noter
NOT 8 | L
 ÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Forskningsportal
Balanserade utgifter
för programvara
Ingående anskaffningsvärde
Årets aktiverade utgifter

2019
1 427
–

2018
1 427
–

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

1 427

1 427

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

–856
–286

- 570
-286

–1 142

-856

Utgående redovisat värde

285

571

Redovisat värde vid årets slut

285

571

Utgående ackumulerade avskrivningar

2019
7 000

2018
7 000

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

7 000

7 000

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

–3 816
– 141

-3 674
-142

Utgående ackumulerade avskrivningar

–3 957

-3 816

3 043

3 184

2019
6 212
-3 260
–

2018
6 172
–
40

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

2 952

6 212

Ingående avskrivningar
Utrangeringar
Årets avskrivningar

-5 749
3 260
-156

-5 536
–
-213

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 645

-5 749

307

463

3 350

3 647

Redovisat värde vid årets slut

Utgående redovisat värde

929 434

815 527

NOT 9 | L
 ÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
2019
886

2018
886

NOT 10 | F
 ÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader

2019
11 459
1 619

2018
9 602
1 042

Summa

13 078

10 644

NOT 11 | U
 PPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Taxeringsvärden finns ej då byggnaden är
en så kallad specialbyggnad.

Utgående redovisat värde

2018
822 102
378 140
-384 715
–

Hyresdeposition Atrium Ljungberg

Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Utrangeringar
Inköp

2019
815 527
333 842
-270 623
50 688

För specifikation av värdepapper per kategori, se under
Kapitalförvaltning samt i detalj på www.barncancerfonden.se/
kapitalförvaltning. Någon nedskrivning eller återföring av nedskrivning avseende värdepapper förekom ej under 2019 eller 2018.		
			

NOT 7 | M
 ATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Utgående redovisat värde

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Försäljningar
Likvida medel, oplacerade

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter

2019
-2 129
-667

2018
-1 417
-445

-6 506

-3 698

Summa

-9 302

-5 560

NOT 12 | S
 TÄLLDA SÄKERHETER
2019

2018

Bankgaranti avseende konkursansökan
Föreningsstödet i Sverige AB

–

500

Summa

–

500

NOT 13 | V
 ÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRET
Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset Covid-19 skulle kunna
få en negativ effekt på organisationens resultat på nya året, men att
styrelsen i dagsläget inte kan bedöma hur stor. Styrelsen följer aktivt
utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekten.
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Kapitalförvaltning
Barncancefondens värdepappersinnehav per 31 december 2019.

Nedan återfinns en sammanställning över Barncancerfondens långfristiga
värdepappersinnehav, se även not 8.
Alla belopp i tkr

SVENSKA AKTIER

Anskaffningsvärde

Marknadsvärde

42 300
4

52 169
0

GLOBALA AKTIER		
Handelsbanken Global Index Criteria
47 344

133 116

RÄNTOR
SEB Obligationsfond
Simplicity likviditet
Simplicity Företagsobligationsfond
SPP Företagsobligationsfond
Öhman FRN-fond
Öhman Företagsobligationsfond Hållbar

100 195
184 685
50 058
172 277
158 902
122 613

Handelsbanken Sverige
Index Criteria Utdelande
Övriga svenska aktier

100 873
183 188
50 000
172 450
159 414
123 173

		
LIKVIDITET
50 688
50 688
SUMMA VÄRDEPAPPER

929 434

1 024 703
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Christian Forsberg

Stockholm den 8 maj 2020

Jonnie Roupé

Jens Schollin
Ordförande

Thorbjörn Larsson
Generalsekreterare

Anna Iwers Isaksson

Emma Sernemyr

Fredrik Parenius

Jonas Fahlman

Andreas Keymer

Andreas Keymer

Anders Färemo

Claes de Neergaard

Henrik Ericsson

Micael Mathsson

Vår revisionsberättelse har avgivits den 11 maj 2020

Monica Hedberg
Auktoriserad revisor		

14

Mats Alpberg

Per-Erik Sandström

BARNCANCERFONDEN | 2019 | ÅRSREDOVISNING

Revisionsberättelse
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:
O identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.
O skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
O utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
O drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och generalsekreteraren använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda
till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Barncancerfonden för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella
ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar även för den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen
och generalsekreteraren för bedömningen av föreningens
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om styrelsen och generalsekreteraren avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt mål
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-
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fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att
en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
O utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland eventuella betydande brister
i den interna kontrollen som vi identifierat.

melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. Som en del av en revision enligt god revisionssed
i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört
en revision av styrelsens förvaltning för Barncancerfonden
för år 2019.
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 11 maj 2020
Öhrlings PricewaterhouseCooper AB

Monica Hedberg
Auktoriserad revisor

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försum-
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Styrelsen
MATS ALPBERG, Stockholm
Extern ledamot sedan april 2016.
Serieentreprenör med kreativ och digital ådra.
Har startat och varit drivkraften i över 20 större
projekt och bolag nationellt och internationellt
inom telekommunikation, retail och underhållning, bland annat Halebop, Tunigo (som nu är en
del av Spotify), StjärnaFyrkant, Way Out West,
Ryoulive. Förlorade dottern Pia 1992 som insjuknade i ALL när hon var 2 år. Deltog i åtta styrelsesammanträden (100 % närvaro).
HENRIK ERICSSON, Uppsala
Barncancerfonden Mellansverige, ledamot
sedan maj 2018, tidigare suppleant. Diverse styrelsebefattningar inom Barncancerfonden
Mellansverige, för närvarande vice ordförande.
Har en dotter som insjuknade i ALL 2007, färdigbehandlad 2010. Veterinär och docent i livsmedelsbakteriologi. Chef för Universitetsdjursjukhuset
i Uppsala. Deltog i sex styrelsesammanträden
(75 % närvaro).
JONAS FAHLMAN, Skellefteå
Barncancerfonden Norra, ledamot sedan
maj 2018, tidigare suppleant. Ordförande
i Barncancerfonden Norra sedan 2016.
Pappa till Paul, som insjuknade i Langerhans
cellhistiocytos 2010 och färdigbehandlades
2017. Arbetar som kundansvarig på kommunikationsbyrån Henson. Deltog i sex styrelsesammanträden (75 % närvaro).

styrelseerfarenhet från ideella organisationer,
näringsliv samt kommunal verksamhet.
Grundare och huvudägare i konsultbolag som
arbetar med affärs- och verksamhetsutveckling. Pappa till Gustaf som insjuknade i ALL 1994
och i dag är förskollärare. Deltog i åtta styrelsesammanträden (100 % närvaro).
ANNA IWERS ISAKSSON, Åby
Barncancerfonden Östra, ledamot sedan maj
2015. Arbetar på Komvux med stöd till elever
i matematik och naturkunskap på gymnasienivå.
Förlorade sin dotter Wera 2010 som diagnostiserades med hjärntumör 2009. Deltog i åtta
styrelsesammanträden (100 % närvaro).
CLAES DE NEERGAARD, Stockholm
Extern ledamot sedan 2017. Lång yrkesbana
inom framför allt finanssektorn, i Sverige och
i andra länder. Styrelseerfarenhet inom finans,
fastigheter och industri; både privata och statliga
företag samt myndigheter. Deltagit i flera statliga
utredningar. Fd vd för Industrifonden som investerar bland annat i utvecklingsbolag inom läkemedel och medicinsk teknik. Driver för närvarande eget konsultbolag. Ledamot av Kungliga
Ingenjörsvetenskaps-akademin (IVA). Deltog
i 7 styrelsesammanträden (88 % närvaro).

ANDERS FÄREMO, Malmö
Barncancerfonden Södra, ledamot sedan 2016.
Vice ordförande i Barncancerfonden Södra.
Egen företagare. Förlorade 2007 sin dotter
Matilda, som diagnostiserades med hjärntumör
2002. Deltog i sju styrelsesammanträden
(88 % närvaro).

LENA PALM ÖSTMAN, Stockholm
Barncancerfonden Stockholm Gotland, ledamot
sedan maj 2018, tidigare suppleant. Ordförande i
Barncancerfonden Stockholm Gotland. Verksam
i föreningen sedan tre år, suppleant i fondstyrelsen sedan 2016. Drivit egen reklambyrå sedan
1995. Jobbade tidigare på Sifo och som informationschef på Lottorna, Riksförbundet Sveriges
Lottakårer. Dottern Chantal drabbades 2002
av en hjärntumör med recidiv 2004. Deltog
i sju styrelsesammanträden (88 % närvaro).

MICAEL MATHSSON, Stockholm
Ledamot och vice ordförande, extern ledamot
sedan 2016. Tidigare genomfört utredningar för
Barncancerfondens räkning samt vid flera tillfällen varit årsmötesordförande. Ordförande- och

FREDRIK PARENIUS, Göteborg
Barncancerfonden Västra, ledamot sedan maj
2017. Ordförande i Barncancerfonden Västra.
Är verksam i eget konsultbolag inom inköp- och
verksamhetsutveckling. Pappa till Sofia, som

insjuknade i ALL 2010 och färdigbehandlades
2013. Deltog i sex styrelsesammanträden
(75 % närvaro).
PER-ERIK SANDSTRÖM, Umeå
Extern ledamot sedan 2017. Barnonkolog och har
arbetat på barncanceravdelningen vid Norrlands
universitetssjukhus i Umeå sedan mitten av
1990-talet. Har varit ordförande i Vårdplaneringsgruppen för CNS-tumörer hos barn
(VCTB) och har även deltagit i Svenska arbetsgruppen för uppföljning efter barncancer
(SALUB). Verksamhetschef för Barn- och
Ungdomscentrum Västerbotten som är länsklinik för specialiserad vård för länets barn sedan
2010. Lämnar det uppdraget i september 2018
för att gå tillbaka till arbetet som barnonkolog.
Deltog i sju styrelsesammanträden (88 % närvaro).
JENS SCHOLLIN, Örebro
Ordförande, extern ledamot sedan april 2016.
Professor i pediatrik och har varit klinisk verksam i över 30 år. Har varit rektor vid Örebro universitet i åtta år och prorektor i fyra år. Har varit
klinikchef, divisionschef och ansvarig för att få
läkarutbildning till Örebro universitet. Har medverkat i flera statliga utredningar och producerat
cirka 100 vetenskapliga artiklar. Har haft flera
doktorander och lett två forskargrupper.
Deltog i åtta styrelsesammanträden
(100 % närvaro).

SUPPLEANTER
PER-FREDRIK ANDERSSON
Barncancerfonden Västra
PETTER EKELUND
Barncancerfonden Mellansverige
KATARINA HJERTELL
Barncancerfonden Norra
ANDREAS KEYMER
Barncancerfonden Stockholm Gotland
KLAS SKYTT
Barncancerfonden Östra
HOLLY WATTWIL
Barncancerfonden Södra

VALBEREDNING

RODOLFO VEGA
Barncancerfonden Västra
ANNIKA BROCKNÄS
Barncancerfonden Södra
FREDRIK UHRSTRÖM
Barncancerfonden Stockholm Gotland
RUTH BRÄNNVALL
extern

KANSLI

Namn och kontaktuppgifter till alla medarbetare
på Barncancerfondens kansli hittar du på
www.barncancerfonden.se/om-barncancerfonden/
kontakt/hitta-medarbetare

STYRELSEN, stående från vänster:
Jonas Fahlman, Anna Iwers Isaksson,
Jens Schollin, Henric Eriksson, Micael Mathsson.
Sittande från vänster: Fredrik Parenius,
Anders Färemo, Lena Palm Östman, Mats
Alpberg. Frånvarande: Per-Erik Sandström,
Claes de Neergaard.
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