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Verksamhetsberättelse för
Svenska Diabetesförbundet
2018
Allmänt om Diabetesförbundet
Svenska Diabetesförbundet bildades 1943 och är ett rikstäckande ideellt förbund som är
politiskt och religiöst obundet. Diabetesförbundet har sitt säte i Johanneshov i Stockholm.
Ändamålet är att förbättra livsvillkoren för personer med diabetes samt närstående och
bevaka deras intressen i syfte att minska konsekvenserna av sjukdomen och göra det
lättare att leva med diabetes. Förbundets vision är att göra det lättare att leva med
diabetes, och två viktiga uppgifter är att bedriva ett intressepolitiskt påverkansarbete i
viktiga samhällsfrågor för människor med diabetes och deras närstående samt att sprida
information om sjukdomen och dess effekter. Genom ett attraktivt och tydligt
medlemserbjudande ska förbundet underlätta för Sveriges nästan 500 000 personer med
diabetes att bli medlemmar. Genom tätt samarbete med stiftelsen Svenska
Diabetesförbundets forskningsfond, Diabetesfonden, främjar förbundet vetenskaplig
forskning rörande diabetes.

Medlemmar
Diabetesförbundet bestod vid årsskiftet 2018/2019 av 22 682 medlemmar utspridda över
86 lokalföreningar och 18 länsföreningar. Två av lokalföreningarna har också
länsföreningsuppgifter.
Under 2018 förändrades medlemskategorierna från Medlem med tidning, Medlem utan
tidning och Familjemedlem till Huvudmedlem, Supportmedlem samt Barnmedlem på
beslut av Riksstämman, Diabetesförbundets högst beslutande organ. Medlemsantalet
minskade med 385 medlemmar under 2018 trots genomförd rekryteringskampanj i form
av ett välkomsterbjudande från Footmender.

Stöd till forskning
Diabetesförbundet stödjer forskning kring diabetes genom Stiftelsen Svenska
Diabetesförbundets Forskningsfond, Diabetesfonden. Diabetesfonden är en egen
fristående juridisk person, som avropar administrativa tjänster från Diabetesförbundet. I
ansökningsprocessen för 2017, avseende verksamhetsår 2018, utlystes anslag på 25 mkr.
Under 2018 utlystes anslag på 27 mkr, avseende verksamhetsår 2019. Anslag har beviljats
till 66 forskningsprojekt, varav 31 är nya projekt. Diabetesfondens insamlingsverksamhet
stöds genom att upplåta annonsering i tidningen Allt om Diabetes och genom
redaktionella artiklar som belyser forskningsprojekt och forskare som erhållit anslag.
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Tidningen Allt om Diabetes skriver även om forskning kring diabetessjukdomarna som
bedrivs i övriga världen.
På Världsdiabetesdagen den 14 november 2018 anordnade Diabetesförbundet
tillsammans med Diabetesfonden och Nordic Entertainment Group Sverige (NENT,
tidigare MTG) en Diabetesgala, vilket var den andra i följd. Totalt samlades ca 7 miljoner
kronor in till forskning. Diabetesförbundets lokal‐ och länsföreningar anordnade egna
galavisningar runt om i landet.

Förtroendemannaorganisationen
Förbundsstyrelsen
Mellan riksstämmorna är det Förbundsstyrelsen som utifrån stadgar och
riksstämmobeslut leder organisationen. Ordföranden är arvoderad på heltid och leder det
intressepolitiska arbetet. Då 2018 var ett riksstämmoår där nya styrelseledamöter valdes
in i organisationen har det under året skett förändringar i Förbundsstyrelsens
sammansättning.

Förbundsstyrelsens sammansättning 2018
Ordförande
Nuvarande:

Cajsa Lindberg, Stockholm
Fredrik Löndahl, Helsingborg (t.o.m. 2018-05-20)

Förste vice ordförande
Nuvarande:

Thomas Löfvenius
Hannah Helgegren, Staffanstorp (t.o.m. 2018-05-20)

Andre vice ordförande
Nuvarande:

Anna Stigsdotter
Sven Georén, Luleå (t.o.m. 2018-05-20)

Ledamöter
Nuvarande:

Jonas Bergstedt, Umeå (omvald)
Linda Blom, Katrineholm
Teresa Hermansson, Örebro
Ida Lydén, Varberg
Kent Pettersson, Umeå
Patrik Strömberg, Norrköping
Ulf André, Karlstad (t.o.m. 2018-05-20)
Björn Ehlin, Trollhättan (t.o.m. 2018-05-20)
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Cathrine Jonsson, Umeå (t.o.m. 2018-05-20)
Carola Molin, Umeå (t.o.m. 2018-05-20)
Kjell-Åke Nilsson, Robertsfors (t.o.m. 2018-05-20)
Kristine Strömberg, Västervik (t.o.m. 2018-05-20)
Presidiet bestod av Fredrik Löndahl, Hannah Helgegren, Sven Georén och Thomas
Löfvenius fram till riksstämman. Ett nytt presidium valdes efter riksstämman och vid årets
slut bestod presidiet av Cajsa Lindberg, Thomas Löfvenius och Anna Stigsdotter Jansson.

Utskott
Förbundsstyrelsen beslutar om ansvarsområden för ledamöter genom indelning i fem
utskott. Fyra av utskotten följer perspektiven i Diabetesförbundets målstyrning och
verksamhetsplanering: påverkan, ekonomi, medlemsnytta, samt kompetens och interna
processer. Därutöver finns ett stiftelseutskott. Respektive utskott ansvarar inför
Förbundsstyrelsen för uppföljning och utvärdering av måluppfyllelse inom perspektivet.
Förändringar i utskotten skedde efter riksstämman.
Påverkansutskottet bestod fram till riksstämman av Kristine Strömberg, Carola Molin,
Hannah Helgegren, Thomas Löfvenius samt Cathrine Jonsson. Efter riksstämman utsåg
Förbundsstyrelsen Linda Blom, Teresa Hermansson och Ida Lydén till ledamöter i
Påverkansutskottet.
Ekonomiutskottet bestod fram till riksstämman av Sven Georén, Kjell-Åke Nilsson och Ulf
André samt Thorbjörn Ekström (styrelserepresentant Diabetesfonden) och Peder Thyrvin
(extern rådgivare). Efter riksstämman utsåg Förbundsstyrelsen Patrik Strömberg och Kent
Pettersson till ledamöter i Påverkansutskottet tillsammans med de tidigare ledamöterna
Thorbjörn Ekström, Peder Thyrvin, Kjell-Åke Nilsson och Ulf André.
Utskottet för medlemsnytta bestod fram till riksstämman av Ulf André, Carola Molin,
Cathrine Jonsson, Jonas Bergstedt, Björn Ehlin samt Thomas Löfvenius. Efter riksstämman
utsåg Förbundsstyrelsen Anna Stigsdotter Jansson, Linda Blom, Teresa Hermansson och
Ida Lydén till ledamöter i utskottet för medlemsnytta.
Utskottet för kompetens och interna processer bestod fram till riksstämman av Kjell-Åke
Nilsson, Sven Georén, Jonas Bergstedt och Björn Ehlin. Efter riksstämman utsåg
Förbundsstyrelsen Kent Pettersson, Jonas Bergstedt och Anna Stigsdotter Jansson till
ledamöter för utskottet för kompetens och interna processer.
Stiftelseutskottet bestod fram till riksstämman av Fredrik Löndahl, Hannah Helgegren,
Sven Georén samt Kristine Strömberg. Efter riksstämman utsåg Förbundsstyrelsen Cajsa
Lindberg, Anna Stigsdotter Jansson, Thomas Löfvenius och Jonas Bergstedt till ledamöter
för stiftelseutskottet.

Sammanträden
Förbundsstyrelsen har under året hållit 13 sammanträden i olika former.
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Revisorer
Förtroendevalda revisorer fram till riksstämman var Peter Pollak, Sala och Ann-Catrine
Lundström, Söderhamn med Örjan Arwidsson, Karlstad, som revisorsersättare.
Auktoriserad revisor var Margareta Morén, BDO Mälardalen AB. På riksstämman valdes
Peter Pollak, Sala och Ann-Catrine Lundström, Söderhamn till förtroendevalda revisorer
och Örjan Arwidsson till revisorsersättare. Till auktoriserad revisionsfirma valdes BDO
Mälardalen AB.

Valberedning
Valberedning inför riksstämman 2018 bestod av:
Marita Johansson, sammankallande, Södra regionen
Maria Holmgren, Norra regionen
Roland Jonsson, Mellansvenska regionen
Monica Ullbrandt, Västra regionen
Hanna Wihlborn, Östra regionen
På riksstämman valdes följande kandidater till att utgöra valberedning inför riksstämman
2021:
Kristine Strömberg, sammankallande, Södra regionen
Hans-Erik Svensson, Östra regionen
Kent Olaisson, Västra regionen
Cathrine Jonsson, Norra regionen
Roland Jonsson, Mellansvenska regionen

Konferenser inom organisationen
Riksstämman
Riksstämman hålls var tredje år och är Diabetesförbundets högst beslutande organ. På
riksstämman deltar ombud valda av medlemmarna, Förbundsstyrelsens ledamöter,
revisorer, valberedning, Ung Diabetes, Föräldrarådet samt kansliets tjänstemän. Särskilt
inbjudna gäster från Sverige och de nordiska grannländerna var också inbjudna.
Under 2018 hölls en riksstämma där bland annat en ny Förbundsstyrelse och
Förbundsordförande valdes för Diabetesförbundet. På riksstämman tog även de
förtroendevalda en rad beslut som bestämmer inriktningen för organisationen, bland
annat ett nytt idéprogram för de närmsta tre åren och ett beslut om att göra om
Diabetesförbundets medlemskategorier. Alla beslut som togs under riksstämman finns att
läsa på Diabetesförbundets hemsida www.diabetes.se

Regionkonferenser
Regionkonferenser består av anslutna föreningar som finns inom en av riksstämman
beslutad region. Regionkonferenserna syftar till en ömsesidig erfarenhets‐ och
kunskapsutbyte samt diskussioner mellan dels föreningarna i regionen och dels
föreningarna och Diabetesförbundet centralt. Konferensen hålls på inbjudan av ansluten
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förening och program fastställs i samråd med förbundsstyrelsen. Under 2018 höll alla fem
regioner konferenser.

D20
D20, som inte är ett beslutande organ, består av ordförande eller deras ställföreträdande
från de föreningar som bedriver frågor på landstingsnivå, dvs. har länsföreningsuppdrag.
Gruppen träffades på förbundskansliet en gång under 2018 för att diskutera
gemensamma frågor.

Internationellt
Två gånger per år träffas diabetesorganisationerna i de nordiska länderna, där alla utom
Danmark dessutom är medlemmar i IDF (International Diabetes Federation),
diabetesförbundens paraplyorganisation. I februari äger ett så kallat förmöte rum i
Köpenhamn, där en mindre grupp diskuterar gemensamma problemområden samt sätter
agendan för sommarens lite större möte, kallat Nordiskt Forum. 2018 års Nordiskt Forum
ägde rum i juni på Färöarna. Från Diabetesförbundet deltog Carina Benjaminsson från
kansliet, Cajsa Lindberg från Förbundsstyrelsen samt Robin Åhrling från Ung Diabetes råd.
I juli var Förbundsordförande Cajsa Lindberg inbjuden som talare på IDF Europes
(International Diabetes Federation Europe) årliga ledarskapsläger, som hon själv tidigare
deltagit på och där Sverige 2018 hade en representant i Anna Malmstedt från Ung
Diabetes. Under veckan höll hon flera presentationer bland annat om påverkansarbete,
kommunikation och olika sätt att engagera sig på inom diabetesvärlden. Deltagandet
bekostades av IDF Europe.
I september deltog Förbundsordförande Cajsa Lindberg som paneldeltagare på en
Europeisk diabeteskonferens i Bryssel dit diabetesorganisationer från hela Europa var
inbjudna. Konferensen anordnades av Novo Nordisk och de stod också för Cajsas
deltagande som talare.
Diabetesförbundet deltog också på EASD, världens största forskningskonferens för
diabetes, som 2018 hölls i Berlin. Förutom att ta del av det övriga vetenskapliga innehållet
så deltog Förbundsordförande Cajsa Lindberg som talare under ett seminarium där fokus
låg på hur vi talar om diabetes och människor som lever med diabetes, och vilka
konsekvenser det kan få. Deltagandet bekostades av IDF Europe (International Diabetes
Federation Europe).
I oktober var Svenska Diabetesförbundet inbjudna att delta som observatörer på Norska
Diabetesförbundets landsmöte, deras högsta beslutande organ. Utöver att delta på
stämmoförhandlingarna och ta inspiration till våra svenska motsvarigheter så var
Förbundsordförande Cajsa ombedd att hålla ett tal å alla de nordiska gästernas vägnar.
Detta med anledning av det norska förbundets 70-årsjubileum. Norska Diabetesförbundet
stod för alla kostnader (exklusive resa) i samband med deltagandet.
Kanslichef Jenny Wirén, Förbundsordförande Cajsa Lindberg samt Ung Diabetes
rådsordförande Robin Åhrling deltog i november på IDF Europes (International Diabetes
Federation Europe) årsmöte i Tirana, Albanien. Förutom årsmötesförhandlingar så
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anordnades föreläsningar och diskussioner om bland annat biosimilarer och tekniska
hjälpmedel.

Medlemskap i andra organisationer
Diabetesförbundet har under året varit medlem i bl.a. följande organisationer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internationella Diabetesfederationen, IDF
Funktionsrätt Sverige
Arbetarnas Bildningsförbund, ABF
Folkrörelsernas arkivförbund
Svenska Arkivförbundet
Folkspel – Folkrörelsernas Samarbetsorgan för lotterifrågor
HandikappHistoriska Föreningen
Kooperationens förhandlingsorganisation, KFO
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU (genom Ung Diabetes)

Uppdrag
Styrelseledamöter och tjänstemän har under året haft höljande uppdrag:
•
•
•
•
•
•
•
•

Läkemedelverkets Patient- och Konsumentråd
Nationella Diabetesteamet (NDT)
Nationella Diabetesregistrets (NDR) styrgrupp
Socialstyrelsens prioriteringsgrupp för riktlinjer
Nationella arbetsgruppen diabetes (NAG), SKL
Referensgrupp utredning samordnad utveckling för god och nära vård
Nätverket jämlik hälsa
Skolinspektionens samråd

Kansli
Till sin hjälp har Förbundsstyrelsen ett förbundskansli. Kansliet har en beredande och
utförande roll i förhållande till förbundsstyrelsen. Kanslichefen har det övergripande
verksamhetsansvaret gentemot styrelsen.
Antalet anställda har under verksamhetsåret 2018 i medeltal uppgått till 12 medarbetare.
Kontaktuppgifter till förbundskansliets medarbetare finns publicerade på diabetes.se.

Verksamhet
Diabetesförbundets verksamhet sträcker sig över fyra olika perspektiv som innehåller allt
från interna processer och att öka värdet i medlemskapet till att sprida kunskap om
diabetes och göra livet med diabetes lättare genom att bland annat påverka
beslutsfattare.
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Diabetesgalan
Under 2018 genomfördes den andra diabetesgalan i Diabetesförbundets treåriga
samarbete med NENT (Nordic Entertainment Group). Galan ägde rum på
Världsdiabetesdagen den 14 november i Stockholm och direktsändes på TV3, Viaplay och
Viafree.
Diabetesförbundet har under arbetet med galan faktagranskat manus och innehåll,
fungerat som stöd till produktionen i diabetesfrågor samt tillsammans med NENT arbetat
för att sprida kunskap om och uppmärksamhet kring diabetes genom aktiviteter och
press.
Under galakvällen uppmuntrades tittarna att ställa diabetesrelaterade frågor via
Facebook och Diabetesförbundets kansli besvarade under kvällen mer än 1 fråga i
minuten.
Diabetesgalan samlade in 7 miljoner kronor till Diabetesförbundets forskningsfond
Diabetesfonden som är förmånstagare. Sändningen nådde 634 000 tittare.

Diabetesdokumentärer
Diabetesförbundets samarbete med NENT syftar till att öka kunskapen om diabetes samt
samla in pengar till forskning, och innefattar därför förutom en gala även ett
faktaprogram om diabetes på tv. Första året visades ett avsnitt och under 2018 utökades
det till en dokumentärserie med tre avsnitt. Dokumentärserien gick under namnet Leva
utan att dö – en serie om diabetes och innefattade tre entimmes avsnitt som sändes på
TV3 kvällstid i oktober och november.
I de olika avsnitten träffade programledaren Peter Jihde personer som kämpar med sin
sjukdom och där de anhöriga blir lika drabbade.

Intressepolitik
Diabetesförbundet arbetar aktivt med att bevaka och agera i frågor som är viktiga både
för de som har diabetes och för anhöriga till personer med diabetes. Detta arbete sker till
stor del gentemot huvudmän för vården, beslutsfattare och tjänstemän och det sker både
på lokal och nationell nivå. Arbetet bedrivs bland annat genom att skicka skrivelser, svara
på remisser och uppvakta politiker för att föra fram Diabetesförbundets åsikter.

Körkort
Under året har Diabetesförbundet uppvaktat Transportstyrelsen med anledning av deras
föreskrifter om medicinska krav för körkort. Transportstyrelsen hade fått i uppdrag att
göra en genomgång av föreskrifterna vilket skulle generera en rapport huruvida
föreskrifterna behöver omarbetas eller inte. Diabetesförbundet var inbjudna som
patientrepresentant och sakkunnig och deltog på en workshop arrangerad av
Transportstyrelsen.

VAB
VAB-frågan har varit en viktig fråga för Diabetesförbundet under de senaste åren och den
grundar sig i att Försäkringskassan har gjort det svårare för föräldrar till barn med
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diabetes att få ut ersättning när de ska lära upp skolpersonal i barnets diabetes. Arbetet
med att uppvakta ansvariga ministrar fortsatte under 2018 bland annat genom ett möte
med Annika Strandhäll, socialminister, i Almedalen.

Almedalen
Diabetesförbundet var på plats under Almedalsveckan 2018, som ägde rum mellan 1-7
juli, och förde fram patientens perspektiv i en rad sammanhang. Diabetesförbundets
ordförande var inbjuden både till rundabordssamtal och paneldebatter tillsammans med
politiker, beslutsfattare och industri.

Diabetes typ 2-rapport
Diabetesförbundet inledde under 2018 ett samarbete med Boehringer Ingelheim. Syftet
med samarbetet är att:
•
•
•
•

Bidra till att nationella riktlinjer för diabetesvård får genomslag i vården över hela
landet.
Visa vad god och jämlik vård kan innebära för patienten och vården samt hur
detta även på sikt kan påverka samhällskostnaderna
Höja kunskapen om vad patienten själv kan göra för att förebygga t ex
diabeteskomplikationer
På sikt öka antalet medlemmar till Diabetesförbundet och därmed göra vår röst
ännu starkare.

Samarbetet består av två delar:
1. Att ta fram en rapport om diabetes typ 2 och sprida den till medicinska och
administrativa beslutsfattare inom hälso- och sjukvården samt till
sjukvårdspolitiker.
2. Att genomföra utbildningsinsatser gentemot Diabetesförbundets medlemmar
(patienter och närstående och vården (sjuksköterskor och läkare)
Under 2018 genomfördes en undersökning bland Diabetesförbundets medlemmar och
bland vårdpersonal som kommer att vara en viktig del av diabetesrapporten. I
undersökningen undersöks bland annat medlemmarnas kunskap och attityd kopplat till
sin sjukdom, riskfaktorer, eget ansvar samt omhändertagande och stöd från vården och
närstående.
Baserat på resultatet av undersökningen till medlemmarna skapades motsvarande enkät
för vårdpersonal (läkare och sjuksköterskor) som träffar patienter med diabetes. Syftet
med hela undersökningen var att hitta diskrepansen mellan patienten och vården för att
kunna göra skillnad där glappet och möjligheterna är som störst.

Kommunikation och marknadsföring
Allt om Diabetes
Allt om Diabetes är Svenska Diabetesförbundets medlemstidning som under 2018 utkom
med sex nummer. Varje upplaga består av 25 000 exemplar. Tidningen innehåller senaste
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nytt om diabetes, forskning, nya hjälpmedel och behandlingsmetoder. Den tar upp
aktuella vård- och samhällsfrågor som rör människor med diabetes och deras närstående,
men speglar också vanliga människors vardag och hur de klarar av sin egenvård.

Hemsida
Diabetesförbundets hemsida diabetes.se innehåller information om diabetes och hur det
är att leva med diabetes. På hemsidan samlar Diabetesförbundet även tips och recept till
dig som har diabetes. Den har under 2018 regelbundet uppdaterats med artiklar från
medlemstidningen Allt om Diabetes tillsammans med diabetesnyheter. Hemsidan hade
682 000 unika användare under 2018.

Sociala medier
Svenska Diabetesförbundet arbetar med sociala medier delvis för att nå ut och öka
kunskapen om sjukdomen i samhället men också för att öka kännedomen om
Diabetesförbundet och för att värva medlemmar. Diabetesförbundets största sociala
kanal är Facebook med 11 730 följare i slutet av 2018. Två andra kanaler som
Diabetesförbundet arbetar med är Instagram och Twitter, den senare fungerar främst
som en kanal för Diabetesförbundets påverkansarbete medan Instagram ska inspirera till
ett bra liv med diabetes.

Informationsmaterial
Diabetesförbundet producerar informationsmaterial om sjukdomen diabetes som är
tillgängligt att beställa eller ladda ner från webbutiken. Materialet riktar sig till allt från
den enskilde personen med diabetes till lokalföreningar och sjukvårdspersonal.
Diabetesförbundet har under året erhållit anslag från Stiftelsen Svenska
Diabetesförbundets Forskningsfond, Diabetesfonden, för framtagande av
informationsmaterial. Detta eftersom ändamålet att sprida kunskap om sjukdomen
diabetes delas med Diabetesförbundet.

Kampanjer
Diabetesförbundet har under 2018 drivit två stycken digitala medlemskampanjer.

Footmenderkampanj
Med start i början på november 2018 till sista december 2018 fick alla nya medlemmar en
fotkräm från Footmender. Erbjudandet spreds genom Diabetesförbundets digitala
kanaler. Fotkrämen gick att beställa kostnadsfritt från Footmenders hemsida med en kod
som medlemmen fick i välkomstbrevet när ett nytt medlemskap var tecknat.

Försäkringskampanj
Under november månad 2018 kunde Huvudmedlemmar teckna Diabetesförbundets
livförsäkring utan kvalifikationstid. Ett erbjudande som marknadsfördes via Facebook och
hemsida samt gick ut till medlemmar via mail.
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Stöd till föreningar och medlemmar
Lägerverksamhet
Genom stöd från Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm – Samfond för diverse
donationer har Diabetesförbundet gett barn och ungdomar med diabetes möjligheten att
delta i lägerverksamheter.
Läger för barn och ungdomar med diabetes är en av grunderna i Diabetesförbundets
verksamheter. Det är många gånger på lägren barnen får sina första kontakter med andra
barn och ungdomar med diabetes, och även lär sig att ta sin insulinspruta själv. Lägren
fyller en mycket viktig funktion både ur socialt och medicinskt hänseende.
Under 2018 fördelades medlen från Stiftelsen till 17 läger i 9 län. Totalt deltog 361 barn
och ungdomar i sammanlagt 70 lägerdagar. Deltagarna var företrädesvis i åldrarna 5 - 17
år.
De verksamheter som barnen och ungdomarna under lägerdagarna har deltagit i var bl.a.
hoppborg, brännboll, tipspromenad, lekar, disco, femkamp, lägerbål, utflykter, bollspel,
kanot, såpabandy, bad, segling, matlagning och fiske.
Under lägren har diabeteskunskap varit ett pågående inslag. Dels genom besök och
undervisning och visning av tekniska hjälpmedel av diabetesläkare och
diabetessjuksköterskor samt föreläsningar av dietist om kolhydratsräkning, dels av att
barnen via den praktiska verksamheten med bl.a. kontinuerliga blodsockermätningar fått
förståelse av sambandet kost‐insulin‐motion. De äldre barnen/ungdomarna har även haft
samtals/diskussionsgrupper kring att leva med diabetes.
På lägren arbetar fritidsledare (flertalet är ungdomar och vuxna som själva har diabetes),
diabetesläkare, diabetessköterskor, dietister och diabeteskunnig matlagningspersonal. På
de läger som läkare ej deltar på lägret finns alltid diabetesläkare i bakjour.
Diabeteslägren genomfördes under 2018 med hjälp av Stiftelsen i följande län:
Västerbotten, Västernorrland, Skåne, Östergötland, Jönköpings, Värmland, Uppland,
Västra Götaland och Södermanlands län.

Medlemsfonder
Diabetesförbundet har fem medlemsfonder som medlemmar kan söka bidrag från till
olika ändamål. Information om de olika fonderna finns på Diabetesförbundets hemsida
www.diabetes.se.
•
•
•
•
•
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Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom
Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond
Stiftelsen Lydia och Oscar Linders minnesfond
Stiftelsen Bror Lindahls fond 2
Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons Minnesfond

Medlemskap och medlemsförmåner
Under 2018, på beslut av Riksstämman, ändrade Diabetesförbundet sina
medlemskategorier och även vilka förmåner som ingår i de olika kategorierna. Från och
med 1 november 2018 består medlemskategorierna av Huvudmedlem, Supportmedlen
samt Barnmedlem. Tidigare medlemskategorier var Medlem med tidning, Medlem utan
tidning och Familjemedlem. Förändringen innebär att medlemsavgiften blir enhetlig i hela
landet till skillnad från tidigare då medlemsavgiften berodde på vilken lokalförening man
tillhörde.
Ett Huvudmedlemskap kostar 350 kronor för 12 månader och man får tillgång till alla
Diabetesförbundets medlemsförmåner (se nedan).
Som Supportmedlem betalar man 175 kronor för 12 månader och får möjlighet att delta i
de aktiviteter som anordnas av Diabetesförbundet.
Barnmedlem är till för de upp till 18 år. Man får möjlighet att delta i de aktiviteter som
anordnas av Diabetesförbundet och medlemskapet övergår till Huvudmedlemskap vid 18
års ålder.

Tidningen Allt om Diabetes
Diabetesförbundets tidning som utkommer med 6 nummer per år och ingår vid
Huvudmedlemskap.

Juridisk rådgivning
Under 2018 har Diabetesförbundet erbjudit sina medlemmar juridisk rådgivning via
telefon och mail. Diabetesförbundets jurist har hanterat ca 200 ärenden under 2018. De
vanligaste frågorna är körkortsfrågor, rättigheter för barn i skolan samt frågor om
omvårdnadsbidrag.

Försäkringar
Som Huvudmedlem i Svenska Diabetesförbundet har du möjlighet att teckna försäkringar
som annars är svåra att få för personer med diabetes. Diabetesförbundet erbjuder
livförsäkring, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring, bokvar-försäkring och en
barnförsäkring. Barnförsäkringen lanserade Diabetesförbundet under 2018. Under året
förbättrades även villkoren för Diabetesförbundets bokvar-försäkring och i slutet av året
hade ca 20 % av medlemmarna en medlemsförsäkring.

Föräldrarådet
Föräldrarådet fungerar som en referensgrupp till Förbundsstyrelsen i frågor som gäller
barn med diabetes. De uppmärksammar viktiga frågor och bidrar till ett
erfarenhetsutbyte mellan familjer med barn med diabetes.

Aktuella frågor
Frågor som föräldrarådet har arbetat med under 2018 är:
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•
•
•
•

Stöd i arbetet med nytt system för vårdbidrag och riktlinjer för tillfällig
föräldrapenning (VAB).
Arbetet med nytt vårdprogram för barn och ungdomar med diabetes.
Mer tillgänglig och relevant kunskapsspridning för föräldrar till barn med
diabetes.
Innehållet i serien om Lill-Mickel till Allt om Diabetes.

Ung Diabetes
Under styrelsen finns Ung Diabetes råd som arbetar för att påverka situationen för unga
med diabetes, bedriver aktiviteter för ungdomar i åldern 15‐ 30 år, deltar i utåtriktad
verksamhet och i det internationella arbetet.

Läger och aktiviteter
Under 2018 anordnade Ung Diabetes tre läger: Ett ungdomsläger för medlemmar 15-18
år, ett vuxenläger för medlemmar 18-30 år och ett ungdomsläger tillsammans med Min
Stora Dag.

Ungdomsläger: Seglarläger på S/Y Ellen
Plats: Stockholms skärgård
Datum: 8 – 13 juli 2018
Åldersgrupp: 15-18 år
Antal deltagare: 26
Antal ledare: 2
Antal sjuksköterskor: 2
Årets läger anordnades tillsammans med Skånes Diabetesförening och var väldigt
uppskattad av deltagarna. Under dagarna delades gruppen upp i 3 mindre grupper som
fick turas om att navigera, segla och förbereda/sköta köket. Kvällarna tillbringades med
att leka lekar, samtala om diabetes och umgås.

Vuxenläger: Surfcamp i Varberg
Plats: Varberg
Datum: 10 - 12 augusti 2018
Åldersgrupp: 18-30 år
Antal deltagare: 21
Antal ledare: 2
Årets surfcamp ägde rum i Apelviken, Varberg. Deltagarna bodde Apelviken
konferenshotell. Dagarna bestod av två-tre surfpass tillsammans med instruktörer från
surfskolan.se. På kvällarna grillade deltagarna tillsammans, umgicks och lekte lekar.

Ungdomsläger i Jukkasjärvi tillsammans med Min Stora Dag
Plats: Jukkasjärvi
Datum: 15- 18 mars 2018
Åldersgrupp: 13-18 år
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Antal deltagare: 15
Antal ledare: 6 (varav 1 från Ung Diabetes och 5 från Min Stora Dag)
Antal sjuksköterskor: 1
Rania åkte tillsammans med Min Stora Dag och 15 ungdomar upp till Jukkasjärvi för ett
vinterläger. Under dagarna fick vi testa på att åka hundspann, fiska, åka scouter,
isskulptering, besöka ishotellet, träffa renar och mycket mer. Under kvällarna spelade
ungdomarna spel och flera diskussioner kring diabetes uppstod. Utöver detta har
samarbetet med MSD varit väldigt bra, de är snabba på mail, de är villiga att kompromissa
och ha en dialog samt har bra volontärer. Lägret var väldigt uppskattat av barnen där
många ville vara kvar ännu längre och ett flertal föräldrar kom fram på Arlanda för att
tacka för ett bra läger.

Fråga om diabetes
Fråga om diabetes är en email-tjänst dit alla som undrar något diabetesrelaterat kan
vända sig. Tjänsten är anonym och svar ges av lämplig person ur ett utbildat team.
Teamet består av diabetesläkaren Eva Hagström Toft, diabetessjuksköterskorna Anja
Vidmark och Ingela Levin, kurator Sigrid Berggren och Gunnel Viklund, sjuksköterska
specialiserad på ätstörningar. Under året har frågor inkommit både från personer med
diabetes men också från anhöriga och andra som vill lära sig mer om diabetes.

Påverkansarbete
Under 2018 har Ung Diabetes framförallt arbetat med frågan om psykosocialt stöd. I
början av året skrev Ung Diabetes en debattartikel “Varför får människor med diabetes
inte det stöd de behöver - trots att de ber om det?” som baserades på tidigare
undersökning som genomförts tillsammans med IBM. Frågan lyftes även under
Almedalsveckan tillsammans med jämlik vård och tillgång till tekniska hjälpmedel.

Profil och material
Ung Diabetes gjorde under året nybeställning av de populära tygkassarna som delades ut
till lokalt engagerade under kick-offen. Tygkassarna är ett sätt för de lokalt engagerade
att visa samhörighet med organisationen när de representerar Ung Diabetes vid lokala
evenemang. Under 2018 har Ung Diabetes även beställt collegetröjor att använda vid
representation.

Tryckta medier
Ung Diabetes har två sidor till sitt förfogande i varje nummer av Diabetesförbundets
medlemstidning Allt om Diabetes.

Digitala medier
Ung Diabetes har en hemsida (www.ungdiabetes.se), Facebook och Instagram. På
hemsidan publicerar Ung Diabetes nyheter kring sitt arbete och information om läger.
På Facebook informerar Ung Diabetes om aktuella aktiviteter, delar diabetesrelaterade
nyheter, sprider inspirerande artiklar och filmer, samt uppdaterar om Diabetesförbundet,
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Diabetesfonden och det egna arbetet. I slutet av 2018 hade Ung Diabetes Facebooksida
3 500 följare.
På Instagram har Ung Diabetes under 2018 genomfört en gäst-kampanj där gäster med
diabetes har bjudits in för att visa hur deras vardag med diabetes ser ut. Ung Diabetes
följare har även fått följa en av kick-off deltagarna som har berättat om sin graviditet och
hur det är att vara gravid och ha diabetes, ett ämne som varit mycket uppskattat.
I slutet av 2018 anordnades även en adventstävling på Instagram och Ung Diabetes har
börjat arbeta med inkluderande med sina sociala medier genom att publicera inlägg även
på engelska samt syntolka dem.

Internationellt samarbete
Under det nordiska forumet som arrangerades på Färöarna under juni månad deltog Ung
Diabetes ordförande tillsammans med Förbundsstyrelsens ordförande.
Anna Malmstedt i Ung Diabetes råd deltog även på IDF:s årliga Youth Leadership Camp
som detta år hölls i Tjeckien. Efter Youth Leadership Camp deltog även Anna på ett
diskussionsmöte med AstraZeneca.
I slutet av året hölls IDFE:s regional council i Tirana, Albanien där Ung Diabetes
ordförande, förbundsstyrelsens ordförande samt kanslichefen deltog tillsammans med
representanter från flera olika europeiska länder.

Representation under året
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Akademiskt specialistcentrum, 11 januari, Stockholm
Patientråd, 31 januari, Stockholm
Barndiabetesfondens årsmöte, 14 februari, Uppsala
Kurs för barndiabetesteam, 12 mars, Sigtuna
Planeringsmöte inför diabetestinget, 12 mars, Lund
Öppet hus Transkulturellt centrum, 23 mars, Stockholm
Patientråd ASC, 27 mars, Stockholm
Lokalföreningen Eskilstuna, 8 april, Eskilstuna
Hässleholms lokalförening, 21 april, Hässleholm
Expertpanel under barnveckan, 24 april, Västerås
Patientråd ASC, 26 april, Stockholm
Södra regionkonferensen, 5-6 Maj, Värnamo
Riksstämma 18-20 maj, Stockholm
Diabetestinget, 25 maj, Lund
Nordiskt Forum, 7-10 juni, Färöarna
Youth Leadership Camp, 9-16 juli, Tjeckien
Seminarium Läkarstudenter, 10 och 18 september, Stockholm
Sydvästra Skånes lokalförening, 27 september, Malmö
Patientråd ASC, 22 oktober, Stockholm
Världsdiabetesdagen, 10 november, Malmö
Astrid Lindgrens barnsjukhus, 14 november, Stockholm
Dagens medicin “Leva livet med diabetes”, 14 november, Stockholm

•
•
•
•
•
•
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Co-designing Health Care, 19 november, Uppsala
IDF Europe “Together everyone achieves more”, 23-25 november,
Tirana
Svensk förening för ungdomsmedicin, 30 november, Stockholm
Föreläsning Mälardalens högskola, 12 december, Västerås
Möte angående transitionsstudie på Karolinska Institutet, 13 december,
Stockholm
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Allmänt om Diabetesförbundet
Svenska Diabetesförbundet bildades 1943 och är ett rikstäckande ideellt
förbund som är politiskt och religiöst obundet. Diabetesförbundet har sitt
säte i Johanneshov i Stockholm. Ändamålet är att förbättra livsvillkoren för
personer med diabetes samt närstående och bevaka deras intressen i syfte
att minska konsekvenserna av sjukdomen och göra det lättare att leva med
diabetes. Förbundets vision är att göra det lättare att leva med diabetes,
och två viktiga uppgifter är att bedriva ett intressepolitiskt påverkansarbete i
viktiga samhällsfrågor för människor med diabetes och deras närstående
samt att sprida information om sjukdomen och dess effekter. Genom ett
attraktivt och tydligt medlemserbjudande ska förbundet underlätta för
Sveriges nästan 500 000 personer med diabetes att bli medlemmar. Genom
tätt samarbete med stiftelsen Svenska Diabetesförbundets forskningsfond,
Diabetesfonden, främjar förbundet vetenskaplig forskning rörande diabetes.

Medlemmar
Diabetesförbundet bestod vid årsskiftet 2019/2020 av 22 682 medlemmar
utspridda över 84 lokalföreningar och 18 länsföreningar. Två av
lokalföreningarna har också länsföreningsuppgifter.
Under 2019 fortsatte implementeringen av riksstämmans beslut att ändra
medlemskategorierna från Medlem med tidning, Medlem utan tidning och
Familjemedlem till Huvudmedlem, Supportmedlem samt Barnmedlem. En
medlemsrekryteringskampanj genomfördes under november och december
månad. Under året minskade det totala antalet medlemmar med 618
medlemmar.

Stöd till forskning
Diabetesförbundet stödjer forskning kring diabetes genom Stiftelsen
Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond, Diabetesfonden.
Diabetesfonden är en egen fristående juridisk person, som avropar
administrativa tjänster från Diabetesförbundet. I ansökningsprocessen för
2018, avseende verksamhetsår 2019, utlystes anslag på 27 mkr. Under 2019
utlystes anslag på 25 mkr, avseende verksamhetsår 2020. Anslag har
beviljats till 65 forskningsprojekt, varav 30 är nya projekt. Diabetesfondens
insamlingsverksamhet stöds genom att upplåta annonsering i tidningen Allt
om Diabetes och genom redaktionella artiklar som belyser forskningsprojekt
och forskare som erhållit anslag. Tidningen Allt om Diabetes skriver även om
forskning kring diabetessjukdomarna som bedrivs i övriga världen.
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På Världsdiabetesdagen den 14 november 2019 anordnade
Diabetesförbundet tillsammans med Diabetesfonden och Nordic
Entertainment Group Sverige en tv-sänd Diabetesgala, vilket var den tredje i
följd. Totalt samlades ca 7,7 miljoner kronor in till forskning.
Diabetesförbundets lokal‐ och länsföreningar anordnade egna galavisningar
runt om i landet.

Förtroendemannaorganisationen
Förbundsstyrelsen
Mellan riksstämmorna är det Förbundsstyrelsen som utifrån stadgar och
riksstämmobeslut leder organisationen. Ordföranden är arvoderad på heltid
och leder det intressepolitiska arbetet. Under verksamhetsåret har några
ledamöter valt att träda ifrån sina ledamotsplatser. Ordförande Cajsa
Lindberg meddelade i oktober 2019 att hon valt att träda ifrån sitt uppdrag
som ordförande. En extrastämma för fyllnadsval av ny ordförande samt
ledamöter har utlysts och kommer att genomföras den 9-11 mars 2020.

Förbundsstyrelsens sammansättning 2019
Ordförande

Cajsa Lindberg, Stockholm

Förste vice ordförande

Thomas Löfvenius, Gävle

Andre vice ordförande

Anna Stigsdotter, Forshaga

Ledamöter

Jonas Bergstedt, Umeå
Linda Blom, Katrineholm
Teresa Hermansson, Örebro (t.o.m 2019-09-06)
Ida Lydén, Varberg (t.o.m 2019-06-28)
Kent Pettersson, Umeå (t.o.m 2019-03-26)
Patrik Strömberg, Norrköping

Utskott
Förbundsstyrelsen beslutar om ansvarsområden för ledamöter genom
indelning i fem utskott. Fyra av utskotten följer perspektiven i
Diabetesförbundets målstyrning och verksamhetsplanering: påverkan,
ekonomi, medlemsnytta, samt kompetens och interna processer. Därutöver
finns ett stiftelseutskott. Respektive utskott ansvarar inför
Förbundsstyrelsen för uppföljning och utvärdering av måluppfyllelse inom
perspektivet. Förändringar i utskotten skedde efter riksstämman.
Påverkansutskottet bestod under 2019 av Linda Blom, Teresa Hermansson
(fram till entledigande) och Ida Lydén (fram till entledigande).
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Ekonomiutskottet bestod under 2019 av Patrik Strömberg och Kent
Pettersson (fram till entledigande) tillsammans med de tidigare
ledamöterna Thorbjörn Ekström, Peder Thyrvin, Kjell-Åke Nilsson och Ulf
André.
Utskottet för medlemsnytta bestod under 2019 av Anna Stigsdotter
Jansson, Linda Blom, Teresa Hermansson (fram till entledigande), och Ida
Lydén (fram till entledigande).
Utskottet för kompetens och interna processer bestod under 2019 av Kent
Pettersson (fram till entledigande), Jonas Bergstedt och Anna Stigsdotter
Jansson.
Stiftelseutskottet bestod under 2019 av Cajsa Lindberg, Anna Stigsdotter
Jansson, Thomas Löfvenius och Jonas Bergstedt.

Sammanträden
Förbundsstyrelsen har under året hållit 17 sammanträden i olika former.

Revisorer
Förtroendevalda revisorer fram till riksstämman var Peter Pollak, Sala och
Ann-Catrine Lundström, Söderhamn med Örjan Arwidsson, Karlstad, som
revisorsersättare. Auktoriserad revisor var Margareta Morén, BDO
Mälardalen AB.

Valberedning
Valberedning inför extrastämman 2020 samt riksstämman 2021 består av:
Kristine Strömberg, sammankallande, Södra regionen
Hans-Erik Svensson, Östra regionen
Kent Olaisson, Västra regionen
Cathrine Jonsson, Norra regionen
Roland Jonsson, Mellansvenska regionen

Konferenser inom organisationen
Förbundskonferens
Riksstämma hålls vart tredje år och åren däremellan genomförs
förbundskonferenser. Förbundskonferensen, som inte är ett beslutande
organ, syftar till ett ömsesidigt erfarenhets‐ och kunskapsutbyte samt
diskussioner mellan alla nivåer i organisationen. Konferensen hålls på
inbjudan av förbundsstyrelsen och omfattar, förutom förbundsstyrelsens
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ledamöter samt förbundets valberedning och förtroendevalda revisorer, en
representant ‐ ordförande eller annan inom styrelsen ‐ från varje lokal‐ och
länsförening. Förbundsstyrelsen kan begära att förbundskonferensen i en
viss fråga lämnar råd och vägledning för ett beslut.
2019 års förbundskonferens genomfördes den 25‐26 maj på Hotell Quality
Winn, Haninge. Representanter från läns‐ och lokalföreningar deltog och
därutöver förtroendevalda på förbundsnivån, Ung Diabetes råd,
Föräldrarådet samt personal från förbundskansliet.

Regionkonferenser
Regionkonferenser består av anslutna föreningar som finns inom en av
riksstämman beslutad region. Regionkonferenserna syftar till en ömsesidig
erfarenhets‐ och kunskapsutbyte samt diskussioner mellan dels
lokalföreningarna i regionen, dels länsföreningarna och Diabetesförbundet
centralt. Konferensen hålls på inbjudan av ansluten förening och program
fastställs i samråd med förbundsstyrelsen. Under 2019 höll fyra av fem
regioner konferenser.

D20
D20, som inte är ett beslutande organ, består av ordförande eller deras
ställföreträdande från de föreningar som bedriver frågor på landstingsnivå,
dvs. har länsföreningsuppdrag. Under 2019 genomfördes inga
gemensamma träffar av besparingsskäl.

Internationellt
Diabetesorganisationerna i de nordiska länderna, där alla utom Danmark är
medlemmar i IDF (International Diabetes Federation), diabetesförbundens
paraplyorganisation träffas regelbundet minst en gång per år, i ett
förplaneringsmöte med en mindre grupp på våren och ett
genomförandemöte i en större grupp under sommaren – Nordiskt Forum.
Under 2019 stod Danmark värdland, men ställde p g a nationella
utmaningar in mötet och kommer istället att vara värd 2020.
Diabetesförbundet deltog i september månad 2019 på EASD, världens
största forskningskonferens för diabetes, som hölls i Barcelona.
Förbundsordförande Cajsa Lindberg deltog i konferensen.
I början av december 2019 deltog förbundsordförande Cajsa Lindberg i IDF
Globals konferens i Busan, Sydkorea, där hon även deltog på IDF Globals
respektive IDF Europas årsmöten som hölls i anslutning till konferensen.
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Medlemskap i andra organisationer
Diabetesförbundet har under året varit medlem i bl.a. följande
organisationer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internationella Diabetesfederationen, IDF
Funktionsrätt Sverige
Arbetarnas Bildningsförbund, ABF
Folkrörelsernas arkivförbund
Svenska Arkivförbundet
Folkspel – Folkrörelsernas Samarbetsorgan för lotterifrågor
HandikappHistoriska Föreningen
Kooperationens förhandlingsorganisation, KFO
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU (genom Ung
Diabetes)

Kansli
Till sin hjälp har Förbundsstyrelsen ett förbundskansli. Kansliet har en
beredande och utförande roll i förhållande till förbundsstyrelsen.
Kanslichefen har det övergripande verksamhetsansvaret gentemot
styrelsen.
Antalet anställda har under verksamhetsåret 2019 minskat kraftigt till följd
av besparingsåtgärder och i medeltal uppgått till 10 medarbetare.
Kontaktuppgifter till förbundskansliets medarbetare finns publicerade på
diabetes.se.

Verksamhet under 2019
Diabetesförbundets verksamhet omfattar kunskapsspridning om diabetes
och göra livet med diabetes lättare genom att bland annat påverka
beslutsfattare.

Uppdrag
Styrelseledamöter och tjänstemän har under året haft följande uppdrag,
representationer och föreläsningar:
•
•
•
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Diabetesförbundets representant, Nationella Diabetesteamet (NDT).
Diabetesförbundets representant, Nationella Diabetesregistrets
(NDR) styrgrupp.
Stående rundabordssamtal diabetes, TLV

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paneldeltagare på KAS- och koordinatormöte, NDR
Utdelare av Nordiska Medicinpriset, Stockholm
Föreläsare på ATTD-konferensen, Berlin. (Resa, logi samt
konferensavgift betalad av Eli Lily samt IDF Europe)
Föreläsare Rolf Luft award, Stockholm
Föreläsare och paneldeltagare EASD, Barcelona
Föreläsare på utbildning för AT-läkare, Malmö (resekostnad betald
av Eli Lily)
Paneldeltagare på event om egenbyggda appar och DYI-rörelsen
inom diabetes, Stockholm
Möte med riksdagsledamot Johan Hultberg (M), Stockholm
Möte och intervju med Lena Hallengren (S), Stockholm
Nationella arbetsgruppen för Diabetes NAG-D, Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR)
Expertgrupp Analyskvalité Diabetes hos Equalis
Det gemensamma Patient- och konsumentrådet för Socialstyrelsen,
E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för
hälsa, arbetsliv och välfärd, Inspektionen för vård- och omsorg,
Läkemedelsverket, Myndigheten för delaktighet, Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering, Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket.

Diabetesgalan
Under 2019 genomfördes den tredje diabetesgalan i Diabetesförbundets
treåriga samarbete med NENT (Nordic Entertainment Group). Galan ägde
rum på Världsdiabetesdagen den 14 november i Stockholm och
direktsändes på TV3, Viaplay och Viafree.
Diabetesförbundet har under arbetet med galan faktagranskat manus och
innehåll, fungerat som stöd till produktionen i diabetesfrågor samt
tillsammans med NENT arbetat för att sprida kunskap om och
uppmärksamhet kring diabetes.
Under galakvällen uppmuntrades tittarna att ställa diabetesrelaterade
frågor via Facebook och Diabetesförbundets kansli besvarade under kvällen
frågor på Diabetesgalans Facebooksida.
Diabetesgalan samlade in ca 7,7 miljoner kronor till Diabetesförbundets
forskningsfond Diabetesfonden som är förmånstagare.

Diabetesdokumentärer
Diabetesförbundets samarbete med NENT syftar till att öka kunskapen om
diabetes samt samla in pengar till forskning, och innefattar därför förutom
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en gala även en dokumentärserie om diabetes på tv. Dokumentärserien gick
under namnet Toppar och Dalar och innefattade tre entimmes avsnitt som
sändes på TV3 kvällstid i oktober och november.
I de olika avsnitten genomförde fyra kända personer med diabetes samt en
anhörig en utmanande resa i norra Sverige, från finska till norska gränsen,
där olika situationer som utmanade sjukdomen diabetes visades.

Intressepolitik
Diabetesförbundet arbetar aktivt med att bevaka och agera i frågor som är
viktiga både för de som har diabetes och för anhöriga till personer med
diabetes. Detta arbete sker till stor del gentemot huvudmän för vården,
beslutsfattare och tjänstemän och det sker både på lokal och nationell nivå.
Arbetet bedrivs bland annat genom att skicka skrivelser, svara på remisser
och uppvakta politiker för att föra fram Diabetesförbundets åsikter.

Körkort
Diabetesförbundet har under 2019 bevakat resultatet av den genomgång av
föreskrifter om medicinska krav för körkort som Transportstyrelsen
initierade 2018 och där Diabetesförbundet tillfrågades som
patientrepresentant och sakkunnig. Resultatet väntades under 2019, men
kommer istället att vara klart i slutet av våren 2020.

VAB
VAB-frågan har varit en viktig fråga för Diabetesförbundet under de senaste
åren och den grundar sig i att Försäkringskassan har gjort det svårare för
föräldrar till barn med diabetes att få ut ersättning när de ska lära upp
skolpersonal i barnets diabetes. Diabetesförbundet har under 2019 fortsatt
bevaka frågan.

Diabetes typ 2-rapport
Diabetesförbundet inledde under 2018 ett samarbete med Boehringer
Ingelheim. Syftet med samarbetet är att:
•
•
•
•
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Bidra till att nationella riktlinjer för diabetesvård får genomslag i
vården över hela landet.
Visa vad god och jämlik vård kan innebära för patienten och vården
samt hur detta även på sikt kan påverka samhällskostnaderna
Höja kunskapen om vad patienten själv kan göra för att förebygga t
ex diabeteskomplikationer
På sikt öka antalet medlemmar till Diabetesförbundet och därmed
göra vår röst ännu starkare.

Samarbetet består av två delar:
1. Att ta fram en rapport om diabetes typ 2 och sprida den till
medicinska och administrativa beslutsfattare inom hälso- och
sjukvården samt till sjukvårdspolitiker.
2. Att genomföra utbildningsinsatser gentemot Diabetesförbundets
medlemmar (patienter och närstående) samt vården (sjuksköterskor
och läkare).
Under 2019 publicerades resultatet av rapporten, som visade på en
diskrepans mellan hur vårdpersonal och patienter uppfattar kvaliteten i
vården, vilket ger anledning till att arbeta med hur glappet kan förebyggas.

Kommunikation och marknadsföring
Allt om Diabetes
Allt om Diabetes är Svenska Diabetesförbundets medlemstidning som under
2019 utkom med sex nummer. Varje upplaga består av 25 000 exemplar.
Tidningen innehåller senaste nytt om diabetes, forskning, nya hjälpmedel
och behandlingsmetoder. Den tar upp aktuella vård- och samhällsfrågor
som rör människor med diabetes och deras närstående, men speglar också
vanliga människors vardag och hur de klarar av sin egenvård.

Hemsida
Diabetesförbundets hemsida diabetes.se innehåller information om
diabetes och hur det är att leva med diabetes. På hemsidan samlar
Diabetesförbundet även tips och recept till dig som har diabetes. Den har
under 2019 regelbundet uppdaterats med artiklar från medlemstidningen
Allt om Diabetes tillsammans med diabetesnyheter. Hemsidan hade 1
953 000 unika sidvisningar under 2019. Förutom startsidan diabetes.se är
de tre mest visade sidorna ”Lär om diabetes”, ”Högt och lågt blodsocker”
och ”typ 2 diabetes”.

Sociala medier
Svenska Diabetesförbundet arbetar med sociala medier delvis för att nå ut
och öka kunskapen om sjukdomen i samhället men också för att öka
kännedomen om Diabetesförbundet och för att värva medlemmar.
Diabetesförbundets största sociala kanal är Facebook med 12 551 följare i
slutet av 2019, en ökning med 821 följare från föregående år.
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Informationsmaterial
Diabetesförbundet producerar informationsmaterial om sjukdomen
diabetes som är tillgängligt att beställa eller ladda ner från webbutiken på
diabetes.se. Materialet riktar sig till allt från den enskilde personen med
diabetes till lokalföreningar och sjukvårdspersonal. Diabetesförbundet har
under året erhållit anslag från Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets
Forskningsfond, Diabetesfonden, för framtagande av informationsmaterial.
Detta eftersom ändamålet att sprida kunskap om sjukdomen diabetes delas
med Diabetesförbundet.

Kampanjer
Diabetesförbundet har under 2019 drivit två stycken medlemskampanjer.

Medlemskampanj
Under 7-21 november 2019, inför Världsdiabetesdagen, genomfördes en
medlemsrekryteringskampanj i sociala medier. Under samma period valde
197 personer att teckna nytt medlemskap via diabetes.se.

Försäkringskampanj
Under november månad 2019 kunde Huvudmedlemmar teckna
Diabetesförbundets Bokvarförsäkring utan kvalifikationstid. Ett erbjudande
som marknadsfördes via Facebook och hemsida samt gick ut till medlemmar
via mail.

Stöd till föreningar och medlemmar
Lägerverksamhet
Genom stöd från Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm och SFBSsamfond för diverse donationer har Diabetesförbundet gett barn och
ungdomar med diabetes möjlighet att delta i lägerverksamheter.
Läger för barn och ungdomar med diabetes är en av grunderna i våra
verksamheter. Det är många gånger på lägren barnen får sina första
kontakter med andra barn och ungdomar med diabetes, och även lär sig att
ta sin insulinspruta själv. Lägren fyller en mycket viktig funktion både ur
socialt och medicinskt hänseende.
Under 2019 fördelades medlen från Stiftelserna till 18 läger i 9 län. Totalt
deltog 482 barn och ungdomar i sammanlagt 68 lägerdagar. Deltagarna var
företrädesvis i åldrarna 5 - 16 år.
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De verksamheter som barnen och ungdomarna under lägerdagarna har
deltagit i var bl.a: Rollerderby, pyssel, spökvandring, skidåkning och pulka
(vinterläger), frågetävlingar, lekar, disco, femkamp, lägerbål, utflykter,
bollspel, bumberballs, kanot, såpabandy, bad, matlagning och fiske.
Under lägren har diabeteskunskap varit ett pågående inslag. Dels genom
besök och undervisning och visning av tekniska hjälpmedel av
diabetesläkare och diabetessjuksköterskor samt föreläsningar om olika
diabetesrelaterade ämnen, dels av att barnen via den praktiska
verksamheten med bl.a. kontinuerliga blodsockermätningar fått förståelse
av sambandet kost-insulin-motion. De äldre barnen/ungdomarna har även
haft samtals/diskussionsgrupper kring att leva med diabetes.
På lägren arbetar fritidsledare (flertalet är ungdomar och vuxna som själva
har diabetes), diabetesläkare, diabetessköterskor, dietister och
diabeteskunnig matlagningspersonal. På de läger som läkare ej deltar på
lägret finns alltid diabetesläkare i bakjour.
Diabeteslägren genomfördes under 2019 med hjälp av Stiftelserna i följande
län: Skåne, Södermanland, Västernorrland, Jönköping, Uppland,
Västerbotten, Värmland, Västra Götaland och Halland.

Medlemsfonder
Diabetesförbundet har fem medlemsfonder som medlemmar kan söka
bidrag från till olika ändamål. Information om de olika fonderna finns på
Diabetesförbundets hemsida www.diabetes.se.
•
•
•
•
•

Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom
Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond
Stiftelsen Lydia och Oscar Linders minnesfond
Stiftelsen Bror Lindahls fond 2
Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons Minnesfond

Medlemskap och medlemsförmåner
Under 2019, som ett resultat av 2018 års beslut på Riksstämman, fortsatte
Diabetesförbundet implementeringen av de nya medlemskategorierna av
Huvudmedlem, Supportmedlen samt Barnmedlem.
Ett Huvudmedlemskap kostar 350 kronor för 12 månader och man får
tillgång till alla Diabetesförbundets medlemsförmåner (se nedan).
Som Supportmedlem betalar man 175 kronor för 12 månader och får
möjlighet att delta i de aktiviteter som anordnas av Diabetesförbundet.
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Barnmedlem är till för de upp till 18 år. Man får möjlighet att delta i de
aktiviteter som anordnas av Diabetesförbundet och medlemskapet övergår
till Huvudmedlemskap vid 18 års ålder.

Tidningen Allt om Diabetes
Diabetesförbundets tidning som utkom med 6 nummer per år och ingår vid
Huvudmedlemskap. Varje tidning trycks i en upplaga av 25 000 ex.

Försäkringar
Som Huvudmedlem i Svenska Diabetesförbundet har du möjlighet att
teckna försäkringar som annars är svåra att få för personer med diabetes.
Diabetesförbundet erbjuder livförsäkring, olycksfalls- och
sjukvårdsförsäkring, bokvarförsäkring och en barnförsäkring. Antalet
medlemmar som tecknar medlemsförsäkringar ökar för varje år. Under
2019 hade drygt 20% av medlemmarna någon av Diabetesförbundets
medlemsförsäkringar.

Föräldrarådet
Föräldrarådet fungerar som en referensgrupp till Förbundsstyrelsen i frågor
som gäller barn med diabetes. De uppmärksammar viktiga frågor och bidrar
till ett erfarenhetsutbyte mellan familjer med barn med diabetes.

Ung Diabetes
Under styrelsen finns Ung Diabetes råd som arbetar för att påverka
situationen för unga med diabetes, bedriver aktiviteter för ungdomar i
åldern 15‐30 år, deltar i utåtriktad verksamhet och i det internationella
arbetet.

Läger och aktiviteter
Årets ungdomsläger anordnades på en lägergård i Kloten. Under fyra dagar
fick deltagarna testa på många olika aktiviteter som höghöjdsbana,
bågskytte, bubbleball, kanotpaddling och olika samarbetsövningar. På
kvällarna så satt deltagarna vid lägerelden och grillade, lekte lekar och
diskuterade frågor kring diabetes.
Plats: Kloten, Kopparberg
Åldersgrupp: 15-18 år
Antal deltagare: 20
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Datum: 28/6 - 1/7 2019
Antal ledare: 2
Antal sjuksköterskor: 1

Fråga om diabetes
Fråga om diabetes är en email-tjänst dit alla som undrar något
diabetesrelaterat kan vända sig. Svar ges av lämplig person ur ett utbildat
team. Tjänsten är anonym och i enlighet med GDPR får varken
frågeställaren eller teamets svarande tillgång till den andra partens känsliga
uppgifter, såsom mejladress.
Teamet består av diabetesläkaren Eva Hagström Toft,
diabetessjuksköterskorna Anja Vidmark och Ingela Levin, kurator Sigrid
Berggren och Gunnel Viklund, sjuksköterska specialiserad på ätstörningar.
Under 2019 har teamet även förstärkts med dietist Veronica Broström.
Till frågetjänsten mejlar såväl personer som själva har diabetes, deras
anhöriga och andra (bl.a. lärare och idrottstränare). Frågorna handlar om
allt från tips och råd kring hur man som närstående ska förhålla sig och
stötta en person med diabetes, till hur sexliv, träning och psykiskt mående
kan påverkas av att leva med diabetes.
Under 2019 har Fråga om diabetes uppmärksammats extra i Ung Diabetes
sociala medier, främst på Instagram. Detta arbete kommer fortsätta under
2020.

Projekt med psykologpartners
Under 2017 inleddes ett projektbaserat samarbete med Psykologpartners i
syfte att erbjuda unga vuxna stöd i att förhålla sig till de tankar och känslor
som är kopplade till att vara ung och ha diabetes typ 1. Tanken var även att
på sikt kunna sprida resultatet inom vården så att fler med diabetes typ 1
får möjlighet till psykosocialt stöd.
Under 2019 har resultatet av detta projekt spridits under diverse
representationer och seminarier. Projektet är nu avslutat.

Påverkansarbete
Ung Diabetes påverkansarbete är menat att komplettera förbundet och
Nationella Diabetesteamets arbete, och under 2019 har huvudfokus fortsatt
varit på frågan om tillgången till och betydelsen av psykosocialt stöd.
Under 2019 publicerades Ung Diabetes debattartikel "Gör Psykosocialt stöd
till en självklar del av diabetesvården" av Dagens medicin, såväl på hemsida
som i tidning. Debattartikeln baserades till stor del på resultatet av projektet
som Ung Diabetes tidigare genomfört tillsammans med Psykologpartners.
Samma resultat lyftes även under representation på Världsdiabetesdagen.
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Under Almedalsveckan var tillgången till psykosocialt stöd, jämlik vård,
tillgång till tekniska hjälpmedel och diabetes i skolan prioriterade frågor för
Ung Diabetes.
I juni mottog Ung Diabetes "Inbjudan att inkomma med analyser i syfte att
utveckla regeringens ungdomspolitik" av Amanda Lind och
Kulturdepartementet. Målet för den nationella ungdomspolitiken ska följas
upp, en ny skrivelse och ett nytt handlingsprogram för ungdomspolitiken ska
skapas och till detta efterfrågades underlag. Ida och Ida skrev och skickade
in en analys utifrån Ung Diabetes verksamhetsperspektiv, vilken belyste
ungdomars levnadsvillkor på området hälsa.
Ung Diabetes påverkansarbete sker till stor del via sociala medier och under
november kunde den som önskade delta i ett "Diabetes-quiz" som bestod
av tio diabetesrelaterade sant/falsk-påståenden. Quizzet var uppskattat och
fick stor spridning.

Profil och material
Ung Diabetes har under 2019 använt sig av Svenska Diabetesförbundets
grafiska profil och kommer fortsätta göra detta för att presentera en
enhetlig organisation utåt.
Ung Diabetes har under året beställt nytt tryckmaterial. Tygkassar och tshirts (blå funktionströjor) enligt tidigare design beställdes till årets två
läger, där de delades ut till deltagarna. Det material som blev över från
dessa två läger delades ut i samband med Diabetesprojektet. Vidare har
rådsmedlemmarna fått tilldelat sig tillgängligt material, som har använts vid
representationer.
Nya visitkort har tryckts upp under året. Vidare har ett nytt
informationsblad skapats, med syftet att skickas ut till mottagningar och
delas ut vid representationer etc.

Tryckta medier
Under 2019 har Ung Diabetes, precis som under året, skickat in material till
varje nummer av tidningen Allt om Diabetes där rådet har två sidor att
förfoga över. Ung Diabetes rådsmedlemmar, andra engagerade medlemmar
och de projekt som rådet arbetat med under året har fyllt sidorna. Rådet
använder sidorna i tidningen till att informera om aktuella händelser,
berätta om vad som hänt sedan senaste numret, inspirera och lyfta det
engagemang som finns hos medlemmarna.
Under 2018 antogs en ny layout för tidningen Allt om Diabetes. Detta har
inneburit att Ung Diabetes har haft två sidor att arbeta med under 2019.

56

Det första numret med den nya layouten skickades ut till medlemmarna
under slutet på februari 2019.

Digitala medier
Hemsidan har uppdaterats med nya bilder och beskrivningar av Ung
Diabetes rådsmedlemmar. Det har publicerats anmälningsformulär i
samband med årets aktiviteter - sommarens två läger samt
Diabetesprojektet.
Vidare har startsidan uppdaterats, och det har publicerat information om
projekt som genomförts under 2019 samt artiklar.
Arbetet för att skapa en mer inkluderande hemsida har påbörjats, i form av
att vissa delar av hemsidan ska översättas till engelska. Målsättningen är att
det ska bli fler språk i framtiden.
De sociala medier Ung Diabetes använt sig utav är Facebook och Instagram.
På det förstnämnda mediet informeras om aktuella aktiviteter, både lokala
och nationella, delas diabetesrelaterade nyheter, sprids inspirerande artiklar
och videos, och uppdateras om Ung Diabetes eget, Diabetesförbundets
samt Diabetesfondens arbete. Under våren hölls en kampanj om
hypoglykemier, tillsammans med Novo Nordisk på Facebook.
Under 2019 har det varit lite olika temagäster, som har fått ta över Ung
Diabetes Instagram. Temana har handlat om graviditet, resa och äventyr.
Man har bl.a. fått följa med en kick-off deltagare Susanna Strandh som
kontinuerligt berättat om hur det är att ha diabetes och samtidigt vara
gravid. Det har varit ett mycket uppskattat ämne, som gett mycket gensvar.
Tanken är att detta tema-arbete kommer att fortsätta under 2020.
Årets kampanj kallades för “Skola + Diabetes”. Vid höstterminens skolstart
presenterades fakta och tips kring att ha diabetes i skolan. Det var en
uppskattad kampanj, som Ung Diabetes hoppas gav sina följare bra tips
kring skolan.
På de sociala medierna har frågetjänsten lyfts oftare, där även
exempelfrågor och svar presenterats. Året avslutades med en
adventskalender på Instagram. Syftet var att försöka lyfta alla Ung Diabetes
verksamhetsmål på något sätt i kampanjen. Avslutningsvis skedde
traditionsenliga jul- och nyårshälsningar från rådsmedlemmarna.
Under året beslutades det att Ung Diabetes skulle föra utförligare statistik
på de sociala medierna. Under varje rådsmöte presenteras därav följare,
samt räckvidd och interaktioner på mediernas inlägg. I slutet av 2018 hade
Facebook-sidan 3 500 gilla-markeringar och under året ökades antalet med
cirka 500. På Instagram var antalet under 2019 över 4 000.
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Internationellt samarbete
Under våren deltog Robin Åhrling på Ung Diabetes Norges
utbildningskonferens för att berätta om hur det är att leva med diabetes i
Sverige samt vad Ung Diabetes Sverige arbetar med.
Rania Mohammedsadik deltog på IDF:s årliga Youth Leadership Camp som
detta år hölls i Turkiet.
Rania och Klara har haft en dialog med Ung Diabetes Norge under senare
halvan av 2019 för att planera en gemensam vuxenaktivitet.

Representation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Patient - läkarseminarium, Stockholm, 5+7 februari
Co-Designing Healthcare, Uppsala, 28 februari
DIP Barn, Sigtuna, 25-28 mars
Ledarträningskonferens, Norge, 27-28 april
Diskussionsmöte med Vinnova, Stockholm 10 maj
Hearing på Vårdanalys, Stockholm, 21 maj
Förmöte Almedalen-seminariet med Akademiska sjukhuset, Uppsala,
23 maj
Förbundskonferens, Stockholm, 25-26 maj
Almedalsveckan, Gotland, 30 juni - 7 juli
IDF Europe, Youth Leadership Camp, Turkiet, 7-13 juli
Stepstones, Göteborg, 11 september
Dialogmöte med LIF, Stockholm, 19 september
Södra regionskonferensen, Öland, 21-22 september
Västra regionskonferensen, Karlstad, 5-6 oktober
Diabetesdialog, Stockholm, 11 oktober
Regionalt processteam diabetes VGR, Göteborg, 23 oktober
Sammanträde Accu-Checks idrottsstipendium, Stockholm, 6
november
Världsdiabetesdagen i Nordstan med Göteborgs Diabetesförening,
Göteborg, 14 november
Världsdiabetesdagen med Dagens medicin, Stockholm, 14 november
(ILi)
Utbildning för bättre brukarsamhälle, Stockholm, 15 november
Informationsträff för Unga, Stockholm, 20 november
Diabetesmöte Uppsala-Örebro, Eskilstuna, 21 november
Sammanträde Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom,
Stockholm, 25 november

Styrelsen för Svenska Diabetesförbundet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Allmänt om verksamheten
Svenska Diabetesförbundet bildades 1943 och är ett rikstäckande ideellt förbund som är politiskt och
religiöst obundet. Diabetesförbundet har sitt säte i Johanneshov. Ändamålet är att förbättra livsvillkoren
för personer med diabetes samt närstående och bevaka deras intressen i syfte att minska konsekvenserna
av sjukdomen och göra det lättare att leva med diabetes.
Förbundets vision är att göra det lättare att leva med diabetes, och två viktiga uppgifter är att bedriva ett
intressepolitiskt påverkansarbete i viktiga samhällsfrågor för människor med diabetes och deras
närstående samt att sprida information om sjukdomen och dess effekter. Genom ett attraktivt och tydligt
medlemserbjudande ska förbundet underlätta för Sveriges ca 450 000 personer med diabetes att bli
medlemmar. Genom tätt samarbete med stiftelsen Svenska Diabetesförbundets forskningsfond,
Diabetesfonden, främjar förbundet vetenskaplig forskning rörande diabetes.

Främjande av ändamålet
Spridning av information och kunskap om diabetes
Diabetesförbundet producerar informationsmaterial om sjukdomen diabetes som kostnadsfritt är
tillgängligt att beställa från förbundet. Materialet beställs främst av medlemmar, Diabetesförbundets egna
föreningar och sjukvårdspersonal. Diabetesförbundet har under året erhållit anslag från Stiftelsen Svenska
Diabetesförbundets Forskningsfond, Diabetesfonden, för framtagande av informationsmaterial. Detta
eftersom ändamålet att sprida kunskap om sjukdomen diabetes delas med Diabetesförbundet. I materialet
framgår att Diabetesfonden är medproducent.
Intressepolitiskt påverkansarbete
Utgångspunkten för Diabetesförbundets påverkansarbete är det idéprogram som fastställs av
riksstämman, där ett nytt idéprogram för verksamhetsåren 2018-2021 beslutades av riksstämman i maj
2018. Tre områden har lyfts i idéprogrammet som extra viktiga, jämlik diabetesvård, individ- och
kunskapsbaserad diabetesvård samt villkor och rättigheter i samhället. Idéprogrammet finns publicerat på
hemsidan www.diabetes.se. I den årliga verksamhets- och budgetplaneringen görs en prioritering av
aktuella och viktiga frågor, samtidigt som nya frågor hanteras löpande. Under 2019 har Diabetesförbundet
främst genom ordförande Cajsa Lindberg medverkat i en rad möten och sammankomster av vikt för
påverkansarbetet, och där Diabetesförbundets patientperspektiv representerats.
Medlemmarna
Diabetesförbundets vision är att vara en stark medlemsorganisation, nationellt, regionalt, och lokalt.
Medlemmarna är en förutsättning för att förbundet ska kunna vara en tydlig samhällsröst för alla som
berörs av diabetes. Då medlemstrenden varit vikande under flera år beskriver förbundets nya idéprogram
vikten av att förbundet aktivt möter utmaningen att attrahera medlemmar. Målsättningen är att öka antalet
medlemmar och erbjuda ett attraktivt medlemserbjudande som gör skillnad för personer med diabetes.
Antalet medlemmar minskade under 2019 med 618 stycken. Det totala antalet betalande medlemmar
räknades per den 31 december 2019 till 22 064 stycken. Under 2019 har förbundet fortsatt att utveckla
medlemsförsäkringar som utgör en viktig del av erbjudandet till medlemmarna. Två medlemskampanjer
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har genomförts i sociala medier – med budskapen ”bli medlem” och ”teckna livförsäkring”. Tidningen
Allt om Diabetes, som utkommer med 6 nummer per år och som också utgör en viktig del av
medlemserbjudandet, fick under 2019 en ny redaktör och ett grafiskt omtag gjordes, något som tagits
emot väl av medlemmarna. En viktig rekryteringskanal för nya medlemmar är diabetessjuksköterskorna.
Under 2019 deltog därför Diabetesförbundet som tidigare år med en utställningsmonter på SFSDs
symposium, för att presentera aktuellt material och förtydliga erbjudandet till personer med diabetes.
Stöd till forskning
Diabetesförbundet stödjer forskning kring diabetes genom Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets
Forskningsfond, Diabetesfonden. Diabetesfonden är en egen fristående juridisk person, som avropar
administrativa tjänster från Diabetesförbundet. I ansökningsprocessen för 2018, avseende verksamhetsår
2019, utlystes anslag på 27mkr. Under 2019 utlystes anslag på 25mkr, avseende verksamhetsår 2020.
Anslag har beviljats till 65 forskningsprojekt, varav 35 är nya projekt. Diabetesfondens
insamlingsverksamhet stöds genom att upplåta annonsering i medlemstidningen Allt om Diabetes och
redaktionella artiklar som belyser forskningsprojekt och forskare som erhållit anslag. Tidningen Allt om
Diabetes skriver även om forskning kring diabetessjukdomarna som bedrivs i övriga världen. På
världsdiabetesdagen den 14 november 2019 anordnade Diabetesförbundet tillsammans med
Diabetesfonden och NENT Group en Diabetesgala. Totalt samlades ca 8 mkr till forskning.
Diabetesförbundets lokal- och länsföreningar anordnade egna galavisningar.

Förvaltning
Diabetesförbundets riksstämma ägde rum i maj 2018. Vid riksstämman valdes ny förbundsordförande,
Cajsa Lindberg, samt övriga ledamöter till styrelsen, som utgör det högsta beslutande organet mellan
riksstämmorna. Vid riksstämman väljs också en valberedning, en auktoriserad revisionsfirma samt två
förtroendevalda revisorer och en ersättare. Inom styrelsen utses ett presidium bestående av tre personer,
vilka också utgör del av styrelsen för Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets forskningsfond,
Diabetesfonden. De år då riksstämma inte hålls genomförs istället en förbundskonferens vid ungefär
samma tidpunkt under verksamhetsåret.
Förbundsstyrelsen håller möten enligt ett fastlagt så kallat årshjul för att verksamheten ska kunna planeras
och följas upp på ett kvalitetssäkrat sätt. Under 2019 har 17 styrelsemöten hållits varav 6 per capsulamsammanträden. Samtliga förtroendevalda på förbundsnivån är arvoderade utifrån de beslut som fattas av
riksstämman och, beträffande Ung Diabetes råd, av förbundsstyrelsen. De fasta arvodena baseras på
inkomstbasbeloppet och utgår enligt följande:
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Samtliga förtroendevalda, utom förbundsordföranden, får sammanträdesarvode med 800 kr om minst 8
timmar av tiden mellan kl. 06.00 och 24.00 tas i anspråk för uppdraget och 500 kr om mer än 3 men inte 8
timmar av tiden tas i anspråk. För mindre än 3 timmar utges 300 kronor. Dagarvode utges inte för t.ex.
förberedande arbete, som ingår i grundarvodet. Förlorad arbetsförtjänst ersätts mot intyg, medan
reseersättning utgår enligt fastställda riktlinjer för resor. Förbundsordföranden leder och styr
verksamheten, förbereder sammanträden och deltar i strategiskt viktiga möten och vid annan
representation. Övriga ledamöter deltar i verksamheten i enlighet med beslutad arbets- och
delegationsordning samt deltar i sammanträden och viss representation. Ung Diabetes råd är förbundets
ungdomsråd, som organisatoriskt är en del av förbundet. Rådet arbetar med att förbättra livskvaliteten för
unga med diabetes. Rådet anordnar landsomfattande aktiviteter för åldersgruppen 15-30 år, arbetar med
intressepolitiska frågor, samt ger information, inspiration, stöd och gemenskap för unga med diabetes och
deras omgivning. Rådet arbetar också med lokal verksamhet genom Lokala Ung Diabetes, LUD. Under
styrelsen finns också ett föräldraråd som bland annat fungerar som referensgrupp till styrelsen i frågor
som gäller barn med diabetes och deras föräldrar samt uppmärksammar förbundet på viktiga frågor som
gäller barnens och familjernas situation när det gäller vård- och socialpolitiska frågor. Till ledamöterna i
föräldrarådet utgår inte något fast arvode, men ersättning i övrigt som för andra förtroendevalda.
Kontaktuppgifter till styrelsens ledamöter finns publicerade på diabetes.se

Löpande förvaltning
Till sin hjälp har styrelsen ett förbundskansli. Kansliet har en beredande och utförande roll i förhållande
till förbundsstyrelsen. Kanslichefen har det övergripande verksamhetsansvaret gentemot styrelsen.
Styrelsen och kansliet arbetar tillsammans för att fortlöpande anpassa metoden för verksamhetsplanering
och styrning till verksamhetens behov. Framförallt sker detta i samband med verksamhets- och
budgetplaneringen under hösten, då styrelsen fastställer strategiska och operativa mål som ska vägleda
kansliets planering, genomförande och uppföljning av verksamheten på ett tydligt och transparent sätt.
Antalet anställda har under verksamhetsåret 2019 i medeltal uppgått till 10 medarbetare. Kontaktuppgifter
till förbundskansliets medarbetare finns publicerade på diabetes.se.

Ekonomi
Diabetesförbundets intäkter består främst av statsbidrag, medlems- och tidningsavgifter, annonsintäkter,
gåvor/testamenten. De totala intäkterna för 2019 är 17,3mkr vilket ligger i linje med föregående år. Under
verksamhetsåret 2019 har testamenterade medel uppgått till ca 316 tkr vilket är 860 tkr mindre jämfört
med föregående verksamhetsår. Testamenterade medel är en viktig och betydande intäktskälla för
förbundet samtidigt som det utgör en osäker intäktskälla. Vi har under de senaste åren sett en nedåtgående
trend. När Förbundet gör sin årliga finansiella planering så budgeterar vi inte för testamenten eftersom det
är en osäker intäkt, det är beslut som togs 2017. Statsbidraget har ökat med ca 300 tkr jämfört med
föregående år, annonsintäkterna har ökat med ca 270 tkr och medlemsintäkterna tillsammans med
prenumeration av tidningen, Allt om diabetes, är lite lägre än föregående år. Fasta kostnader för kansliets
lokaler och personal utgör en betydande del av kostnaderna för förbundet. Förbundets resultat och
ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Kapitalförvaltning
Diabetesförbundet har alla sina tillgångar fördelade på Handelsbanken och Swedbank. Förvaltning av
medel hos Handelsbanken och Swedbank sker genom diskretionär kapitalförvaltning och i enlighet med
förbundets fastställda placeringspolicy som revideras av styrelsen en gång per år, eller på förekommen
anledning och då efter rekommendation av styrelsens ekonomiutskott. Förbundets placeringspolicy finns
publicerad på diabetes.se. Totala avkastningen på vårt finansiella kapital under 2019 uppgår till 14 %
(2018: - 2%, 2017: 8,5%, 2016: 9,1 %). Målet med kapitalförvaltningen är att den långsiktiga
avkastningen ska ha en real avkastning i genomsnitt (jfr inflationen mätt som KPI) och lägst 4 % (vilket
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motsvarar 2 % plus inflation på 2 %) i snitt per år över en konjunkturcykel (normalt 5 år) på portföljens
medel, och samtidigt ge en positiv och stabil avkastning oavsett marknadsinriktning samt maximera
avkastningen inom de ramar som policyn ger. Med avkastning avses det sammanlagda värdet av
direktavkastning och värdestegring.

Utskottet för ekonomi och kapitalförvaltning
Bevakar att Diabetesförbundets ekonomiska förvaltning bedrivs på ett tillfredsställande sätt samt följer
upp hur revisorernas påpekanden och rekommendationer hanteras i organisationen. Ekonomiutskottet
stödjer organisationen i medelsförvaltning, ser över placeringspolicy och utvärderar förvaltningens
resultat. Genomför etisk granskning och utvärderar om medelsförvaltningen sker inom ramen för
förvaltningspolicyn. Ingår från och med 2019-12-31: Peder Thyrvin (extern rådgivare), Ulf Andre (extern
rådgivare), Kjell-Åke Nilsson (extern rådgivare), övriga ledamöter är Patrik Strömberg
(styrelserepresentant Diabetesförbundet), Thorbjörn Ekström (styrelserepresentant Diabetesfonden).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Verksamhetsåret 2019 präglades av en betydande organisationsförändring under våren med neddragning
av antalet medarbetare på kansliet till följd av behov av en minskning av kostnader. Under våren
genomfördes även en förbundskonferens där representanter från lokalföreningarna deltog. Hösten 2019
präglades av arbete med Diabetesgalan, ett samarbete mellan Diabetesförbundet, Diabetesfonden och
NENT Group. Det var tredje gången inom ramen för avtalet som en Diabetesgala anordnades. Galan fick
stort genomslag och resultatet blev ett insamlingsrekord på totalt ca 8 mkr. Genomgående har
verksamhetsåret präglats av fokus på verksamhetsutveckling. Förbundsstyrelsen fattade i maj beslut om
ett verksamhetsutvecklingsuppdrag över perioden 2019-2021 som omfattar effektivisering av
administrationen och ett ökat fokus på kärnverksamheten. Diabetesförbundet fortsätter under 2020 att
minska administrativa kostnader för att få förbundets ekonomi i bättre balans. Parallellt pågår arbetet med
en övergripande utvecklingsstrategi för att öka förbundets intäkter.

Flerårsöversikt
Flerårsöversikt tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Årets resultat
Balansomslutning
Soliditet (%)
Medlemsavgifter/Verksamhetsintäkter (%)
Antal medlemmar
Medelantal anställda

2019
17 298
-4 242
724
-3 519
30 140
89
25
22 064
10

2018
17 444
-10 076
9 202
-874
35 371
86
17
22 682
12

2017
21 036
-9 415
2 712
-6 703
36 275
86
14
23 067
14

2016
21 979
-2 007
1 388
-619
42 256
90
14
22 734
16

2015
23 326
1 968
3 272
5 240
41 853
93
13
21 988
14

Definitioner
Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala
tillgångar i balansräkningen)
Medlemsavgifter/Verksamhetsintäkter(%) - Prismodellen för medlemsavgifter ändrades 2019
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Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat

Balanserat
kapital
30 346 958
-3 519 313

Summa
kapital
30 346 958
-3 519 313

Belopp vid årets utgång

26 827 645

26 827 645

Framtida utveckling
Diabetes är en växande folksjukdom i Sverige och i världen i stort. Diabetesförbundet har fortsatt en
mycket viktig funktion att fylla i samhället som företrädare för de personer som på olika sätt berörs av
diabetes.
Diabetesförbundet anser att personer med diabetes ska få leva ett långt och friskt liv. Ett liv som inte
behöver kretsa kring kost och motion, där inte allt i vardagen handlar om insulinsprutor och hjälpmedel.
Ett liv som inte möts av fördomar och orättvisor. Det finns inget botemedel mot diabetes idag. När
sjukdomen griper tag är det för resten av livet. Vår vision är att utrota sjukdomen för gott. Men här och nu
gör vi allt för att livet ska vara så rättvist och enkelt som möjligt.
Det är fortsatt en stor utmaning att öka antalet medlemmar, vi kommer fortsätta arbetet med att utveckla
medlemserbjudandet och att vara en stark opinionsbildare vad gäller diabetes. Det är nödvändigt både för
att fungera som stark kraft i samhället, men också för att kunna bedriva medlemsnyttig verksamhet både
lokalt och på riksnivå och påverka samhällets utveckling som organisation och medlemsdemokrati.

Resultat och ställning
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter

4 342 242
1 549 926
6 166 024
1 514 456
3 726 162
17 298 810

3 006 932
2 320 808
6 169 784
2 489 305
3 456 820
17 443 650

-11 724 791
-9 077 194
-739 310
-21 541 295

-15 943 685
-10 859 082
-717 186
-27 519 954

-4 242 486

-10 076 304

Resultat efter finansiella poster

724 356
-1 183
723 172
-3 519 313

9 209 839
-7 130
9 202 709
-873 595

Resultat före skatt

-3 519 313

-873 595

Årets resultat

-3 519 313

-873 595

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar

2
2
3
4

5, 6
7

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Räntekostnader och liknande resultatposter
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8

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten
9

0
0

258 690
258 690

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Inventarier

10
11

298 628
577 708
876 336

370 504
986 452
1 356 956

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

12

23 207 774
23 207 774
24 084 110

26 405 395
26 405 395
28 021 041

253 807
228 343
1 813 406
1 230 194
3 525 750

399 608
82 097
1 297 885
1 415 952
3 195 542

2 580 328
6 106 078

4 154 429
7 349 971

30 190 188

35 371 012

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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13

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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14

30 346 959
-3 519 313
26 827 646

31 220 554
-873 595
30 346 959

1 467 446
672 116
1 222 980
3 362 542

2 310 557
959 672
1 753 824
5 024 053

30 190 188

35 371 012

Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemsskap i Diabetesförbundet. I år är även
prenumerationsavgiften inräknad i medlemsavgiften. Medlemsavgifter intäktsförs vid inbetalning från
medlem.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken Diabetesförbundet tar emot en tillgång eller tjänst som har ett värde utan att ge
tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls
därför att Diabetesförbundet uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om Diabetesförbundet
har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det
inget bidrag är det en gåva.
Bidrag
Diabetesförbundet erhåller statsbidrag som redovisas som bidrag.
Bidrag från samarbetsorganisationer som Bingolotto, Humanfonden och Frimurarna redovisas som gåva.
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas
som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts.
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad
bidraget är avsett att täcka.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som Diabetesförbundet fått eller kommer
att få.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.
I de fall organisationen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

Övriga intäkter
Övriga intäkter redovisas till verkligt värde av vad förbundet erhållit eller kommer att erhålla.
Intäkter från Diabetesfonden avseende fördelning av gemensamma kostnader redovisas under övriga
intäkter det år debiteringen avser.
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Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Inventarier: 20 %
Datorer: 33 %
Hemsida: 33 %
Förbättringsutgifter annans fastighet: Återstoden av hyreskontraktets löptid

Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar och skulder värderas i enlighet med kapitel 11 (finansiella instrument värderade
utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta
transaktionsutgifter.
Anskaffningsvärdet för finansiella tillgångar som förvärvats genom gåva utgörs av tillgångens verkliga
värde vid gåvotillfället.
Värdepappersportfölj
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.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas för
värdepappersportföljen som en post.
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Ändamålsbestämda medel
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu ej förbrukade gåvor och andra
ändamålsbestämda medel.

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Insamlade medel
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Allmänhet
Företag
Andra organisationer
Externa stiftelser och fonder

Bidrag
Företag
Stiftelser

Offentliga bidrag
Statsbidrag

2019

2018

409 686
236 513
200 000
703 727
1 549 926

1 337 487
406 144
200 000
377 177
2 320 808

164 000
197 640
361 640

180 500
340 700
521 200

5 804 384
5 804 384

5 648 584
5 648 584

2019
4 695
1 317 500
192 261
1 514 456

2018
1 300 643
1 044 380
144 282
2 489 305

Not 3 Nettoomsättning
Tidningsprenumeration
Annonser
Informationsmaterial, profilmaterial
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Not 4 Övriga intäkter
Vidarefakturerade kostnader Diabetesfonden
Nedläggning av lokalförening
Övriga intäkter

2019

2018

3 550 669
44 002
131 490
3 726 161

3 075 910
0
380 910
3 456 820

Not 5 Leasingavtal
Diabetesförbundet leasar framförallt kontorslokaler samt annan kontorsutrustning.
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 2 415 778 kr (2 361 762 kr)
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

2019

2018

2 366 181
8 506 873
0
10 873 054

2 321 268
8 269 906
1 016 178
11 607 352

2019

2018

373 806
3 647 936
2 311 925
1 935 995
728 843
2 726 286
11 724 791

307 060
3 280 297
2 210 231
3 563 997
2 573 646
4 008 454
15 943 685

Befintligt hyresavtal sträcker sig till 2024-06-30

Not 6 Övriga externa kostnader
Bidrag till lokal verksamhet
Tryckning, distribution mm för tidningen
Lokalkostnader
Köpta tjänster
Resekostnader, logi och övrigt
Övriga externa kostnader
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Not 7 Anställda och personalkostnader
2019

2018

5,5
4,5
10,0

7,0
5,5
12,5

1 684 846
664 815
3 999 911
6 349 572

1 072 434
107 558
6 076 802
7 256 794

195 031
360 048
2 172 543
2 727 622

20 475
748 828
2 511 575
3 280 878

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

9 077 194

10 537 672

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen

55 %
45 %

55 %
45 %

2019

2018

314 906
409 449
724 355

705 550
8 504 289
9 209 839

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Ordförande och kanslichef
Förtroendevalda
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för ordförande och kanslichef
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Not 8 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Utdelningar
Realisationsresultat vid försäljningar
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Not 9 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

931 284
931 284

931 284
931 284

Netto anskaffningsvärde

931 284

931 284

-672 594
-258 690
-931 284

-362 166
-310 428
-672 594

0

258 690

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

463 768
0
463 768

463 768
0
463 768

Netto anskaffningsvärde

463 768

463 768

-93 264
-71 876
-165 140

-32 412
-60 852
-93 264

298 628

370 504

2019-12-31

2018-12-31

1 581 559
0
0
1 581 559

1 581 559
0
0
1 581 559

-595 107
0
-408 744
-1 003 851

-249 201
0
-345 906
-595 107

577 708

986 452

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Not 11 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

26 405 395
290 524
-3 488 146
23 207 773

28 497 568
33 083 211
-35 175 384
26 405 395

Utgående redovisat värde

23 207 773

26 405 395

2019-12-31

2018-12-31

500 000
549 273
180 921
1 230 194

709 992
508 089
197 871
1 415 952

2019-12-31

2018-12-31

516 960
706 019
1 222 979

1 237 464
516 360
1 753 824

2019-12-31

2018-12-31

242 680
242 680

239 329
239 329

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Humanfonden
Hyra
Övriga poster

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna personalkostnader
Övriga poster

Not 15 Eventualförpliktelser
Ansvarighet till försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti,
ömsesidigt.
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Allmänt om Diabetesförbundet
Svenska Diabetesförbundet bildades 1943 och är ett rikstäckande ideellt
förbund som är politiskt och religiöst obundet. Diabetesförbundet har sitt
säte i Johanneshov i Stockholm. Ändamålet är att förbättra livsvillkoren för
personer med diabetes samt närstående och bevaka deras intressen i syfte
att minska konsekvenserna av sjukdomen. Diabetesförbundet bedriver ett
intressepolitiskt påverkansarbete i viktiga samhällsfrågor för människor med
diabetes och deras närstående samt sprider information om sjukdomen och
dess effekter. Genom ett attraktivt och tydligt medlemserbjudande ska
förbundet underlätta för Sveriges över 500 000 personer med diabetes att
bli medlemmar. Genom Svenska Diabetesförbundets forskningsfond,
Diabetesfonden, främjar Diabetesförbundet vetenskaplig forskning rörande
diabetes.

Medlemmar
Diabetesförbundet bestod vid årsskiftet 2020/2021 av 21 171 medlemmar
fördelade på 84 lokalföreningar och 18 länsföreningar över hela Sverige. Två
av lokalföreningarna har också länsföreningsuppgifter.
Under maj månad 2020 kontaktade Diabetesförbundets medlemsservice ett
stort antal huvudmedlemmar som aviserats och fått en påminnelse för att
de inte betalat sin medlemsavgift för år 2020. Om personen i fråga ansåg att
medlemskapet var för dyrt och önskade avsluta av ekonomiska skäl sökte
uppmuntrades medlemmen att omvandla huvudmedlemskap till
supportmedlemskap. Sammanlagt valde 135 personer efter kontakt med vår
medlemsservice att stanna kvar som betalande medlemmar i Svenska
Diabetesförbundet.
Under hösten 2020 fortsatte utvecklingsarbetet gällande Huvudmedlemmar
med autogiro och förberedelser inför att genomföra en medlemsenkät
under första kvartalet 2021.

Stöd till forskning
Diabetesförbundet stödjer forskning kring diabetes genom Stiftelsen
Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond, Diabetesfonden.
Diabetesfonden är en egen fristående juridisk person, som avropar
administrativa tjänster från Diabetesförbundet. I ansökningsprocessen för
2019, avseende verksamhetsår 2020, utlystes anslag på 26,5 miljoner
kronor. Anslag beviljades till 56 forskningsprojekt, varav 24 är nya projekt.
Dessutom har ett särskilt anslag för kunskapsspridning delats ut för
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projektinsatser som genomförs i samverkan med Diabetesförbundet.
Diabetesfondens insamlingsverksamhet stöds bland annat genom att
upplåta annonsering i tidningen Allt om Diabetes och genom redaktionella
artiklar som belyser forskningsprojekt och forskare som erhållit anslag.
Tidningen Allt om Diabetes skriver även om forskning kring
diabetessjukdomarna som bedrivs i övriga världen.
Inför Världsdiabetesdagen den 14 november gjordes en extra satsning på
att rekrytera givare till Diabetesfonden genom en särskild bilaga från
Diabetesförbundet som gick ut med Aftonbladet den 12 november.

Förtroendemannaorganisationen
Förbundsstyrelsen
Mellan riksstämmorna är det Förbundsstyrelsen som utifrån stadgar och
riksstämmobeslut leder organisationen. Under verksamhetsåret har delar av
styrelsen valt att träda ifrån sina förtroendeuppdrag. Ordförande Cajsa
Lindberg meddelade i oktober 2019 att hon valt att träda ifrån sitt uppdrag
som ordförande och lämnade sitt uppdrag i samband med den extra
riksstämmans avslutande den 11 mars 2020. Vid den extrastämma som
genomfördes den 9–11 mars 2020 gjordes fyllnadsval av ny ordförande
samt sex nya ledamöter. Under året har ledamöterna Linda Blom och Patrik
Strömberg valt att lämna sina förtroendeuppdrag.

Förbundsstyrelsens sammansättning 2020
Byte av ordförande skedde i samband med extra riksstämmans avslutande
den 11 mars.
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Ordförande

Cajsa Lindberg, Stockholm, t.o.m. 11 mars
Thomas Löfvenius, Gävle, fr.o.m. 11 mars

Förste vice ordförande

Thomas Löfvenius, Gävle, t.o.m. 11 mars
Anna Stigsdotter Jansson, Forshaga, fr.o.m. 21
mars

Andre vice ordförande

Anna Stigsdotter Jansson, Forshaga, t.o.m. 11
mars
Helene Hellmark Knutsson, Stockholm, fr.o.m. 21
mars

Ledamöter

Jonas Bergstedt, Umeå
Linda Blom, Katrineholm, t.o.m. 17 juni
Patrik Strömberg, Norrköping, t.o.m. 13 oktober
Kjell-Åke Nilsson, Robertsfors, fr.o.m. 11 mars

Dick Fridén, Ljungbyhed, fr.o.m. 11 mars
Ove Nilson, Norrköping, fr.o.m. 11 mars
Lena Jonsson, Hudiksvall, fr.o.m. 11 mars
Lars Persson, Örnsköldsvik, fr.o.m. 11 mars
Anna Stigsdotter Jansson, Forshaga, 11-21 mars
Helene Hellmark Knutsson, Stockholm, 11-21
mars

Utskott
Förbundsstyrelsen beslutar om särskilda ansvarsområden för ledamöter
genom indelning i två utskott, Ekonomiutskottet (som under året bytte
namn till Finansutskottet) samt Stiftelseutskottet. Förändringar i utskotten
skedde efter riksstämman.
Ekonomiutskottet bestod under 2020 av Patrik Strömberg (t.o.m. 20 mars),
Ove Nilson (fr.o.m. 21 mars), Thorbjörn Ekström (t.o.m. 7 maj), Peder
Thyrvin, Kjell-Åke Nilsson och Ulf André.
Stiftelseutskottet bestod under 2020 av Cajsa Lindberg (t.o.m. 11 mars),
Anna Stigsdotter Jansson, Thomas Löfvenius, Jonas Bergstedt och Helene
Hellmark Knutsson (fr.o.m. 21 mars).

Sammanträden
Förbundsstyrelsen har under året hållit 21 sammanträden i olika former.

Revisorer
Förtroendevalda revisorer fram till riksstämman var Peter Pollak, Sala, och
Ann-Catrine Lundström, Söderhamn, med Örjan Arwidsson, Karlstad, som
revisorsersättare. Auktoriserad revisor var Margareta Morén, BDO
Mälardalen AB.

Valberedning
Valberedning under mandatperioden fram till Riksstämman 2021 bestod av:
Kristine Strömberg, sammankallande, Södra regionen
Hans-Erik Svensson, Östra regionen
Kent Olaisson, Västra regionen
Cathrine Jonsson, Norra regionen
Roland Jonsson, Mellansvenska regionen

82

Konferenser inom organisationen
Ett speciellt år
Verksamhetsåret 2020 har onekligen varit speciellt. Fysiska sammankomster
har i stort sett helt ställts in på grund av pandemin.
Förbundskonferensen, som vanligtvis genomförs på våren de år det inte är
Riksstämmoår, skulle ägt rum under våren 2020 men fick ställas in och
ersattes istället av en serie välbesökta digitala dialogmöten under hösten,
där förbundsstyrelse, kansli och föreningarnas representanter hade
möjlighet att ses och prata om det strategiarbete som genomförts för att
skapa en långsiktigt hållbar verksamhet och ekonomi i Diabetesförbundet.

Regionkonferenser
Även regionkonferenserna, som arrangeras av föreningarna i
Diabetesförbundets fem geografiska regioner, genomfördes under 2020 i
ytterst begränsad omfattning. Regionkonferenserna syftar till ett ömsesidigt
erfarenhets‐ och kunskapsutbyte samt diskussioner mellan dels
lokalföreningarna i regionen, dels länsföreningarna och Diabetesförbundet
nationellt. Konferensen hålls på inbjudan av ansluten förening och program
fastställs i samråd med förbundsstyrelsen. Endast Östra regionen
genomförde en fysisk, och coronasäker, sammankomst i Norrköping under
hösten 2020.

D20
D20, som inte är ett beslutande organ, består av ordförande eller deras
ställföreträdande från de föreningar som bedriver frågor på regional nivå,
dvs. har länsföreningsuppdrag. Under 2020 genomfördes inga
gemensamma träffar av coronaskäl.

Internationellt
Diabetesorganisationerna i de nordiska länderna är alla, utom Danmark,
medlemmar i IDF (International Diabetes Federation). Diabetesförbundens
paraplyorganisation träffas regelbundet minst en gång per år, i ett
förplaneringsmöte med en mindre grupp på våren och ett
genomförandemöte i en större grupp under sommaren – Nordiskt Forum.
Pandemin gjorde att mötena 2020 genomfördes digitalt med ambitionen att
ett fysiskt möte ska kunna genomföras i Köpenhamn under 2022.
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Medlemskap i andra organisationer
Diabetesförbundet har under året varit medlem i bland annat följande
organisationer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internationella Diabetesfederationen, IDF
Funktionsrätt Sverige
Arbetarnas Bildningsförbund, ABF
Folkrörelsernas arkivförbund
Svenska Arkivförbundet
Folkspel – Folkrörelsernas Samarbetsorgan för lotterifrågor
HandikappHistoriska Föreningen
Kooperationens förhandlingsorganisation, KFO
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU (genom Ung
Diabetes)

Kansli
För det operativa genomförandet av verksamhet på nationell nivå har
Förbundsstyrelsen ett förbundskansli. Kansliet har en beredande och
utförande roll i förhållande till förbundsstyrelsen. Verksamhetschefen har
det övergripande verksamhetsansvaret gentemot förbundsstyrelsen.
Antalet anställda har under verksamhetsåret i medeltal uppgått till 7
medarbetare samt extra resursstöd med hjälp av konsulter.
Kontaktuppgifter till förbundskansliets medarbetare finns publicerade på
diabetes.se.

Verksamhet under 2020
Diabetesförbundet arbetar för de som lever med och påverkas av
sjukdomen diabetes. Arbetet omfattar kunskapsspridning och påverkan på
beslutsfattare och myndigheter, liksom att erbjuda våra medlemmar
produkter och tjänster som underlättar livet med diabetes.

Uppdrag
Styrelseledamöter och tjänstemän har under året haft följande uppdrag,
representationer och föreläsningar:
•
•
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Diabetesförbundets representant, Nationella Diabetesteamet (NDT).
Diabetesförbundets representant, Nationella Diabetesregistrets
(NDR) styrgrupp.

•
•
•
•
•
•
•
•

Diabetesförbundets representant, Tandvårds- och
Läkemedelsförmånsverket, TLV.
Paneldeltagare på event om egenbyggda appar och DYI-rörelsen
inom diabetes, Stockholm.
Möte med Sveriges Kommuner och Regioner om Diabetesförbundets
verksamhet.
Möte med riksdagsledamot Johan Hultberg (M), Stockholm.
Möte och intervju med Lena Hallengren (S), Stockholm.
Nationella arbetsgruppen för Diabetes NAG-D, Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR).
Expertgrupp Analyskvalité Diabetes hos Equalis.
Diabetesförbundets representant i det gemensamma Patient- och
konsumentrådet för; Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten,
Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och
välfärd, Inspektionen för vård- och omsorg, Läkemedelsverket,
Myndigheten för delaktighet, Statens beredning för medicinsk och
social utvärdering, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Diabeteskampen
Under hösten 2020 intensifierades Diabeteskampen, det koncept som har
som syfte att sprida kunskap och samla in bidrag. Temat för 2020 års
Diabetskampen var rörelse i såväl fysisk mening som i förenad rörelse i
kampen mot diabetes. Som en del av Diabeteskampen togs en bilaga om
diabetes fram tillsammans med Aftonbladet och tidningen Allt om Diabetes.
En gemensam satsning mellan Diabetesfonden och Diabetesförbundet.
Bilagan trycktes i 130 000 exemplar och distribuerades den 12 november i
Aftonbladets papperstidning. En redaktionell produkt fri från annonser, men
med egenannonser som till exempel blir medlem. Under samma vecka
skrevs 5 artiklar i huvudtidningen. Alla artiklar var märkta med en symbol
som visade att Aftonbladet stöttar Diabeteskampen och fick stort
läsargenomslag.

Intressepolitik
Diabetesförbundet arbetar aktivt med att bevaka och agera i frågor som är
viktiga både för de som har diabetes och för anhöriga till personer med
diabetes. Detta arbete sker till stor del gentemot huvudmän för hälso- och
sjukvårdsorganisationer, beslutsfattare och tjänstemän, både på nationell,
regional och lokal nivå. Arbetet bedrivs bland annat genom att skicka
skrivelser, svara på remisser och uppvakta politiker för att föra fram
Diabetesförbundets åsikter.
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Diabetesförbundet arbetar med påverkan både på egen hand och genom
samarbeten där påverkanskraften blir större. Genom medlemskapet i
Funktionsrätt Sverige medverkar Diabetesförbundet i gemensamma
satsningar för att förbättra förutsättningarna för att leva med en
funktionsvariation som inte syns utanpå men som påverkar livet på alla plan.
Vi arbetar för att personer med diabetes ska ha en likvärdig tillgång till
hälso- och sjukvård oavsett vart i Sverige man bor, liksom tillgång till
hjälpmedel som gör att livet och vardagen med diabetes fungerar. Vi
bevakar och påverkar också i skol-, utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor
med koppling till diabetes.
Diabetesförbundet har under verksamhetsåret arbetat med följande
påverkansinsatser.

Körkort
Diabetesförbundet har under 2020 bevakat resultatet av den översyn som
Transportstyrelsen gjort av sina föreskrifter avseende de medicinska kraven
för diabetes och synfunktionerna för innehav av körkort. Transportstyrelsen
initierade översynen 2018 och Diabetesförbundet tillfrågades som
patientrepresentant och sakkunnig att inkomma med synpunkter.
Översynen av de medicinska kraven om diabetes i föreskrifterna är
slutrapporterad och förändringar i föreskrifterna baserat på översynen
träder i kraft den 1 januari 2022.
Översynen av de medicinska kraven om syn i föreskrifterna är
slutrapporterad och förändringar i föreskrifterna för syn baserat på
översynen förväntas träda i kraft under fjärde kvartalet 2022.
Parallellt med detta arbetar Diabetesförbundet med att påskynda beslutet
som Riksdagen tog i juni 2020 gällande validering och återinförande av
simulatortester samt utreda ett nytt system för körprov på väg. Detta för att
personer som förlorat körkortet p g a synfältsdefekter ska få en möjlighet
att bevisa sin körförmåga.

VAB – Vård av barn
VAB-frågan har varit en viktig fråga för Diabetesförbundet under de senaste
åren och den grundar sig i att Försäkringskassan har gjort det svårare för
föräldrar till barn med diabetes att få ut ersättning när de ska lära upp
skolpersonal i barnets diabetes. Diabetesförbundet har under 2020 fortsatt
bevaka frågan med hjälp av det Föräldraråd som tillsatts av
Förbundsstyrelsen.
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Diabetes typ 2-rapport
Diabetesförbundet inledde under 2018 ett samarbete med Boehringer
Ingelheim med framtagande av en rapport avseende typ 2-diabetes.
Under 2020 publicerades resultatet av den slutgiltiga rapporten, som visade
på en diskrepans mellan hur vårdpersonal och patienter uppfattar kvaliteten
i vården, vilket ger anledning till att arbeta med hur glappet kan förebyggas.

Kommunikation och marknadsföring
Corona och diabetes
Våren 2020 präglades av coronapandemin och det faktum att personer med
diabetes från början klassades som en riskgrupp. Eftersom viruset var nytt
för alla fanns det många frågor och oro som uppstod. Det stod snabbt klart
att Diabetesförbundet blev en viktig informationskälla för såväl medlemmar
som för media. Diabetesförbundet öppnade upp möjligheten att ställa
frågor till diabetessjuksköterska för alla, inte bara medlemmar.
Diabetesförbundet upprättade tidigt en sida med frågor och svar som rörde
all tillgänglig information och fakta kring Covid-19 och diabetes. Sidan blev
välbesökt och ofta direkt hänvisad till av media. En undersökning visade att
under de första 3 månaderna av pandemin var Diabetesförbundet nämnt i
80% av det som i media samtidigt berörde Covid och diabetes.

Allt om Diabetes
Allt om Diabetes är Svenska Diabetesförbundets medlemstidning som under
2020 utkom med sex nummer. Varje upplaga består av 25 000 exemplar.
Tidningen innehåller senaste nytt om diabetes, forskning, nya hjälpmedel
och behandlingsmetoder. Den tar upp aktuella vård- och samhällsfrågor
som rör människor med diabetes och deras närstående, men speglar också
vanliga människors vardag och hur de klarar av sin egenvård. Varje nummer
har ett givet tema. Teman för 2020 var: Tänder, Mediciner, Klimakteriet,
Motion, Dubbla diagnoser och Sömn. Nummer 6 av tidningen skickades till
närmare 700 diabetesmottagningar med ett följebrev och
prenumerationserbjudande. Tyvärr visades det ett lågt intresse från
mottagningarna.

Hemsida
Diabetesförbundets hemsida diabetes.se innehåller information om
diabetes och hur det är att leva med diabetes. På hemsidan samlar
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Diabetesförbundet även tips och recept till dig som har diabetes. Den har
under 2020 regelbundet uppdaterats med artiklar från medlemstidningen
Allt om Diabetes tillsammans med diabetesnyheter. Hemsidan hade
1 820 141 unika sidvisningar under 2020. Förutom startsidan diabetes.se är
de tre mest visade sidorna ”Lär om diabetes”, ”Högt och lågt blodsocker”
och ”Frågor och Svar om Covid-19 och diabetes”.

Sociala medier
Svenska Diabetesförbundet arbetar med sociala medier delvis för att nå ut
och öka kunskapen om sjukdomen i samhället men också för att öka
kännedomen om Diabetesförbundet och för att värva medlemmar.
Diabetesförbundets största sociala kanal är Facebook med 13 423 följare i
slutet av 2020, en ökning med 872 följare från föregående år.
Under året har antalet inlägg ökat varje månad och därmed har också
engagemang och räckvidd ökat och vi når fler. I slutet av året startades en
undergrupp till förbundets Facebooksida, en anslagstavla för de som vill
”annonsera” efter personer med diabetes till studier, intervjuer, enkäter et
c.
Instagram är den sociala kanal som ökat mest under året, tack vare en ökad
aktivitet med regelbundna inlägg och mer rörligt material. Antalet följare
har nästan fördubblats och är vid årets slut 2 250.

Informationsmaterial
Diabetesförbundet producerar informationsmaterial om sjukdomen
diabetes som är tillgängligt att beställa eller ladda ner från webbutiken på
butik.diabetes.se. Materialet riktar sig till allt från den enskilde personen
med diabetes till lokalföreningar och sjukvårdspersonal. Diabetesförbundet
har under året erhållit anslag från Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets
Forskningsfond, Diabetesfonden, för framtagande av informationsmaterial.
Detta eftersom ändamålet att sprida kunskap om sjukdomen diabetes delas
med Diabetesförbundet. Under 2020 har broschyren ”Amning och diabetes
typ-1” uppdaterats och nya informationsblad om typ-2 har producerats och
översatts till flera andra språk samt lätt svenska. En checklista för rättigheter
i vården togs också fram under 2020 och ett webbseminarium om fötter
sändes under våren.
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Stöd till föreningar och medlemmar
Lägerverksamhet
Genom stöd från Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm och SFBSsamfond för diverse donationer har Diabetesförbundet gett barn och
ungdomar med diabetes möjlighet att delta i lägerverksamheter.
Läger för barn och ungdomar med diabetes är en av grunderna i våra
verksamheter. Det är många gånger på lägren barnen får sina första
kontakter med andra barn och ungdomar med diabetes, och även lär sig att
ta sin insulinspruta själv. Lägren fyller en mycket viktig funktion både ur
socialt och medicinskt hänseende.
På grund av pandemin kom flera planerade läger att ställas in. Under 2020
fördelades medlen från Stiftelserna till 7 läger i 5 län. Totalt deltog 190 barn
och ungdomar i sammanlagt 31 lägerdagar. Deltagarna var företrädesvis i
åldrarna 6–17 år.
De verksamheter som barnen och ungdomarna under lägerdagarna har
deltagit i var bland annat: träffa diabeteshund, skidåkning och pulka
(vinterläger), frågetävlingar, lekar, disco, femkamp, lägerbål, utflykter,
bollspel, bad, matlagning och fiske.
Under lägren har diabeteskunskap varit ett pågående inslag. Dels genom
besök och undervisning och visning av tekniska hjälpmedel av
diabetesläkare och diabetessjuksköterskor samt föreläsningar om olika
diabetesrelaterade ämnen, dels av att barnen via den praktiska
verksamheten med bland annat kontinuerliga blodsockermätningar fått
förståelse för sambandet kost-insulin-motion. De äldre barnen/ungdomarna
har även haft samtals/diskussionsgrupper kring att leva med diabetes.
På lägren arbetar fritidsledare (flertalet är ungdomar och vuxna som själva
har diabetes), diabetesläkare, diabetessköterskor, dietister och
diabeteskunnig matlagningspersonal. På de läger som läkare ej deltar på
lägret finns alltid diabetesläkare i bakjour.
Diabeteslägren genomfördes under 2020 med hjälp av Stiftelserna i följande
län: Skåne, Jönköping, Västerbotten, Värmland och Västra Götaland.

Medlemsfonder
Diabetesförbundet har fem medlemsfonder som medlemmar kan söka
bidrag från till olika ändamål. Information om de olika fonderna finns på
Diabetesförbundets hemsida www.diabetes.se.
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Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom
Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond
Stiftelsen Lydia och Oscar Linders minnesfond
Stiftelsen Bror Lindahls fond 2
Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons Minnesfond

Medlemskap och medlemsförmåner
Medlemskategorierna i Diabetesförbundet utgörs av: Huvudmedlem,
Supportmedlen samt Barnmedlem.
I Huvudmedlemskapet får man tillgång till alla Diabetesförbundets
medlemsförmåner (se nedan). Medlemsavgiften är 350 kronor för 12
månader.
Som Supportmedlem får man möjlighet att delta i de aktiviteter som
anordnas av Diabetesförbundet. Medlemsavgiften är 175 kronor för 12
månader.
Barnmedlemskap är till för de upp till 18 år. Barmedlemmar får möjlighet att
delta i de aktiviteter som anordnas av Diabetesförbundet och
medlemskapet övergår till Huvudmedlemskap vid 18 års ålder.
Medlemsavgiften är 100 kronor för 12 månader.

Tidningen Allt om Diabetes
Diabetesförbundets tidning som utkom med 6 nummer per år och ingår vid
Huvudmedlemskap. Varje tidning trycks i en upplaga av 25 000 ex.

Fråga diabetessjuksköterska
Huvudmedlemmar har möjlighet att via Diabetesförbundets hemsida ställa
frågor rörande sin diabetes till en diabetessjuksköterska.

Försäkringar
Huvudmedlemmar har möjlighet att teckna försäkringar som annars är svåra
att få för personer med diabetes. Diabetesförbundet erbjuder livförsäkring,
olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring, bokvarförsäkring och en barnförsäkring.
Från och med första kvartalet 2020 erbjuder vi även våra Huvudmedlemmar
mellan 23 och 70 år möjligheten att teckna en Tandvårdsförsäkring. Under
2020 hade drygt 20% av medlemmarna någon av Diabetesförbundets
medlemsförsäkringar.
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Föräldrarådet
Föräldrarådet fungerar som en referensgrupp till Förbundsstyrelsen och ger
råd i frågor som gäller barn med diabetes. De uppmärksammar viktiga
frågor och bidrar till ett erfarenhetsutbyte mellan familjer med barn med
diabetes. Under hösten 2020 gjordes en nyrekryteringssatsning inom
Föräldrarådet där fyra nya ledamöter valdes in i tillägg till de två
kvarvarande ledamöterna. I samband med detta inkom flera aktuella
utredningar, t ex Socialstyrelsens VAB-utredning på barn- och
föräldraområdet för det nytillsatta Föräldrarådet att arbeta med.

Ung Diabetes
Ung Diabetes råd fungerar som referensgrupp till styrelsen och ger råd i
ungfrågor samt arbetar för att påverka situationen för unga med diabetes.
Ung Diabetes bedriver aktiviteter för ungdomar i åldern 15–30 år, deltar i
utåtriktad verksamhet och i det internationella arbetet.

Läger och aktiviteter
Årets båda planerade läger, på Vidablick i Bankeryd samt i Åre, fick tyvärr
ställas in på grund av pandemin. Diskussion har förts om digitala läger borde
genomförts i stället, detta är något som rådet har tagit med sig inför
planeringen av 2021 års läger.

Fråga om diabetes
Fråga om diabetes är en tjänst dit unga som har diabetesrelaterade frågor
kan vända sig. Till frågetjänsten vänder sig personer som själva har diabetes,
deras anhöriga och andra. Frågorna som ställs handlar om allt från tips och
råd kring hur man som närstående ska förhålla sig och stötta en person med
diabetes, till hur sexliv, träning och psykiskt mående kan påverkas av att leva
med diabetes. Svar på frågan förses av lämplig person ur Fråga om diabetesexpertteam. Teamet består av diabetesläkaren Eva Hagström Toft,
diabetessjuksköterska Anja Vidmark, diabetessjuksköterska Ingela Levin,
kurator Sigrid Berggren, sjuksköterska specialiserad på ätstörningar Gunnel
Viklund samt dietist Veronica Broström. Under 2020 har Fråga om diabetes
fortsatt att uppmärksammas i Ung Diabetes sociala medier, främst på
Instagram.
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Påverkansarbete
Ung Diabetes påverkansarbete syftar till att komplettera
Diabetesförbundets och Nationella Diabetesteamets påverkansarbete.
Under 2020 har mycket arbete lagts ner på att genomföra en
enkätundersökning, som undersökt hur det är att leva med diabetes i
Sverige 2020. Enkätundersökningen var öppen för alla personer med
diabetes, men det var övervägande antal svarande som hade typ 1-diabetes
och var i Ung Diabetes målgrupp åldersmässigt. Över 500 personer
besvarade enkäten. Samarbetet genomfördes med ekonomisk finansiering
av NovoNordisk.
Ung Diabetes påverkansarbete kanaliseras till stor del via sociala medier.
Delar av resultaten, pressmeddelande och artikel delades därav via Ung
Diabetes konto på såväl Facebook som Instagram.

Profil och material
Ung Diabetes har under 2020 använt sig av Svenska Diabetesförbundets
grafiska profil och kommer fortsätta göra detta för att presentera en
enhetlig organisation utåt.
Informationsbladet om Ung Diabetes verksamhet som togs fram under 2019
har publicerats på Ung Diabetes hemsida i syftet att kunna laddas ner och
användas av exempelvis diabetesmottagningar.

Diabetesmottagningar
Ung Diabetes har sedan tidigare ett stort kontaktnät där många av Sveriges
diabetessjuksköterskor ingått. Under föregående år påbörjades ett
omfattande arbete med att uppdatera denna kontaktlista, vilket slutfördes
under 2020. De diabetessjuksköterskor som valt att stå med i Ung Diabetes
kontaktlista hålls regelbundet uppdaterade om Ung Diabetes arbete och får
ta del av information, material och nyhetsbrev.

Tryckta medier
Under 2020 har Ung Diabetes skrivit material till varje nummer av tidningen
Allt om Diabetes. Olika ämnen som är aktuella för Ung Diabetes målgrupp
har fyllt våra sidor under året. Det har bland annat tagits upp ämnen som
skola, träning och resa. Vissa deltagare från Diabetesprojektet 2019 har
också varit med i tidningen och delat med sig av sina projekt.
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Digitala medier
Hemsidan
Hemsidan har löpande uppdaterats med aktuell information om pågående
verksamhet.Inkluderingsarbetet på hemsidan har fortsatt genom att ett
nedladdningsbart informationsblad på engelska har lagts upp på hemsidan.
Målsättningen är att en del information på Ung Diabetes hemsida ska finnas
på fler språk och att ännu mer av hemsidan ska översättas till engelska.

Sociala medier
Ung Diabetes finns på Facebook och Instagram. På Facebook delas
diabetesrelaterade nyheter, inspirerande artiklar och videos. Under våren
publicerades en kampanj om hypoglykemier, tillsammans med Novo Nordisk
på Facebook.
Under året har målet varit att göra flödet på Instagram mer enhetligt, då
Ung Diabetes beslutat att använda sig framför allt av den grafiska profilen
där blått, vitt och grått ingår. Under våren hölls en anhörigkampanj på
Instagram där man kunde följa olika personer som på något sätt är anhöriga
till personer med diabetes. Kampanjen var väldigt uppskattad. I somras
“gästade” varje rådsmedlem vår Instagram-story där följarna fick följa med i
rådets vardag med diabetes och diabetesengagemang.
Insamlingskampanjen i år var fokuserad på Life for a Child, genom att Ung
Diabetes på Instagram delade med sig av olika berättelser från unga med
diabetes i länder med bristande sjukvård.
Året avslutades med en adventskalender på Instagram. Syftet var att försöka
lyfta alla Ung Diabetes verksamhetsmål på något sätt i kampanjen.
Avslutningsvis skedde traditionsenliga jul- och nyårshälsningar från
rådsmedlemmarna.
På Facebook har liknande innehåll publicerats. Dock har det varit lite mer
anpassat mot den äldre målgruppen. Exempelvis har enkätundersökningen
och dess resultat lyfts mer på Facebook än på Instagram. Likaså har
rekryteringsposterna skett i större utsträckning på Facebook.
Antalet följare på Instagram har under året ökat med 600 och ligger nu på
totalt 4 600. På Facebook var det ca 4 000 som gillade sidan för ett år sedan
och under 2020 var det ökning med ca 300 gillanden.

Internationellt samarbete
Ung Diabetes har under året valt att stötta den internationella kampanjen
Life for a child.

93

Representation
•
•

94

Hemmonitorering på plats i Linköping, 3 mars.
Patientråd om tjänstedesign med Akademiskt specialistcentrum,
digitalt via Zoom, 23 april.

Årsredovisning
för

Svenska Diabetesförbundet
802007-6512
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2020
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Styrelsen för Svenska Diabetesförbundet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Allmänt om verksamheten
Svenska Diabetesförbundet bildades 1943 och är ett rikstäckande ideellt förbund som är politiskt och
religiöst obundet. Diabetesförbundet har sitt säte i Johanneshov. Verksamheten har som ändamål att
förbättra livsvillkoren för personer som lever med diabetes och bevaka deras intressen i syfte att minska
konsekvenserna av sjukdomen.
Genom ett attraktivt och tydligt medlemserbjudande ska Diabetesförbundet underlätta för Sveriges ca
500 000 personer med diabetes att bli medlemmar. Genom stiftelsen Svenska Diabetesförbundets
forskningsfond, Diabetesfonden, främjar Diabetesförbundet vetenskaplig forskning rörande diabetes.

Främjande av ändamålet
Spridning av information och kunskap om diabetes
Diabetesförbundet producerar informationsmaterial om sjukdomen diabetes som kostnadsfritt är
tillgängligt att beställa från Diabetesförbundet. Materialet beställs främst av medlemmar,
Diabetesförbundets egna föreningar och sjukvårdspersonal. Diabetesförbundet har under året erhållit
anslag från Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond, Diabetesfonden, för framtagande av
informationsmaterial. Detta eftersom ändamålet att sprida kunskap om sjukdomen diabetes delas med
Diabetesförbundet. I materialet framgår att Diabetesfonden är medproducent.
Intressepolitiskt påverkansarbete
Utgångspunkten för Diabetesförbundets påverkansarbete är det idéprogram som fastställs av
riksstämman, där ett nytt idéprogram för verksamhetsåren 2018-2021 beslutades av riksstämman i maj
2018. Tre områden har lyfts i idéprogrammet som extra viktiga, jämlik diabetesvård, individ- och
kunskapsbaserad diabetesvård samt villkor och rättigheter i samhället. Idéprogrammet finns publicerat på
hemsidan www.diabetes.se. I den årliga verksamhets- och budgetplaneringen görs en prioritering av
aktuella och viktiga frågor, samtidigt som nya frågor hanteras löpande. Under 2020 har
Diabetesförbundet främst genom ordförande Thomas Löfvenius, förste vice ordförande Anna Stigsdotter
Jansson samt andre vice ordförande Helene Hellmark Knutsson medverkat i en rad möten,
sammankomster och debattartiklar som är av vikt för påverkansarbetet, och där Diabetesförbundets
patientperspektiv representerats.
Medlemmarna
Diabetesförbundet ska vara en stark medlemsorganisation, nationellt, regionalt, och lokalt. Medlemmarna
är en förutsättning för att förbundet ska kunna vara en tydlig samhällsröst för alla som berörs av diabetes.
Liksom många liknande medlemsorganisationer har Diabetesförbundet de senaste åren haft en utmaning
att attrahera och behålla medlemmar. Antalet medlemmar har liksom föregående år (2019:22 064
stycken) fortsatt att minska under 2020, det totala antalet betalande medlemmar räknades per den 31
december 2020 till 21 171. Satsningar görs varje vår på att ringa upp de medlemmar som inte betalat sin
medlemsavi. Denna insats har visat sig värdefull då många medlemmar valt att kvarstå med sitt
medlemsskap efter aktiv kontakt från vår medlemsservice. Under 2020 har Diabetesförbundt fortsatt att
utveckla medlemserbjudandet med en Tandvårdsförsäkring, för att bland annat möta upp behovet av
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regelbunden tandvård för personer med diabetes och där den offentliga tandvårdsförsäkringen inte
omfattas av högkostnadsskyddet. Tidningen Allt om Diabetes, som utkommer med 6 nummer per år och
som också utgör en viktig del av medlemserbjudandet, får fortsatt högt betyg av medlemmar och andra
läsare. Diabetesförbundet har även en tjänst för medlemmar som vill ställa frågor till en
diabetessjuksköterska.
Stöd till forskning
Diabetesförbundet stödjer forskning kring diabetes genom Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets
Forskningsfond, Diabetesfonden. Diabetesfonden är en egen fristående juridisk person, som avropar
administrativa tjänster från Diabetesförbundet. I ansökningsprocessen för 2020, avseende verksamhetsår
2021, utlystes forskningsanslag på 20,5 miljoner till 56 forskningsprojekt, varav 24 är nya
forskningsprojekt och 32 pågående, s.k. rekommenderade anslag. Diabetesfondens insamlingsverksamhet
stöds genom att upplåta annonsering i medlemstidningen Allt om Diabetes och redaktionella artiklar som
belyser forskningsprojekt och forskare som erhållit anslag. Tidningen Allt om Diabetes skriver även om
forskning kring diabetessjukdomarna som bedrivs i övriga världen. Till Världsdiabetesdagen den 14
november 2020 tog Diabetesförbundet tillsammans med Aftonbladet fram en specialbilaga på temat
diabetes som gratis distribuerades tillsammans med huvudtidningen den 12 november. Inför denna utgåva
publicerades flera redaktionella artiklar med olika vinklar på temat diabetes i huvudtidningen. Artiklarna
liksom innehållet i bilagan arbetades fram av redaktionen bakom tidningen Allt om Diabetes.

Förvaltning
Under 2020 genomförde Diabetesförbundet en extra riksstämma då den tidigare ordförande valt att lämna
sin ordförandepost. Vid riksstämman valdes ny förbundsordförande, Thomas Löfvenius. Fyllnadsval
genomfördes också till ett antal ledamotplatser. Nuvarande förbundsstyrelse är invald till dess att
ordinarie riksstämma genomförs i maj 2021.
Förbundsstyrelsen håller sina möten enligt ett fastlagt så kallat årshjul för att verksamhetens behov ska
kunna planeras och följas upp på ett kvalitetssäkrat sätt. Under 2020 har 21 styrelsemöten genomförts.
Samtliga förtroendevalda på förbundsnivån, utom ordförande och vice ordförande, är arvoderade utifrån
de beslut som fattas av riksstämman och, beträffande Ung Diabetes råd, av förbundsstyrelsen.
Ordförande har efter den extra riksstämman i mars, utifrån verksamhetens behov och efter
förbundsstyrelsebeslut, valt att delegera arbetsuppgifter till vice ordförande samt därtill hörande del av
heltidsarvodet.
De fasta arvodena baseras på inkomstbasbeloppet och utgår enligt följande: Förbundsordförande (2/3 av
heltidsuppdrag om 100% enligt FS-beslut) 41 800 kr/mån, Vice ordförande (resterande 1/3 av
ordförandes arbets uppgifter enligt FS-beslut) 25 000 kr/mån. Inget arvode utöver det fasta arvodet utgår
till vice ordförande. Ledamöter presidiet 36 740 kr/år (55%), Övriga ledamöter i styrelsen 20 040 kr/år
(30%), Förtroendevalda revisorer 13 360 kr/år (20%), Sammankallande i valberedningen 6 000 kr/år,
Övriga ledamöter i valberedningen 5 000 kr/år, Ordförande och vice ordgörande i Ung Diabetes råd 40
080 kr/år (60%), Övriga ledamöter i Ung Diabetes råd 16 700 kr/år (25%).
Samtliga förtroendevalda, utom förbundsordföranden, får sammanträdesarvode med 800 kr om minst 8
timmar av tiden mellan kl. 06.00 och 24.00 tas i anspråk för uppdraget och 500 kr om mer än 3 men inte
8 timmar av tiden tas i anspråk. Dagarvode utges inte för t.ex. förberedande arbete, som ingår i
grundarvodet. Förlorad arbetsförtjänst ersätts mot intyg, medan reseersättning utgår enligt fastställda
riktlinjer för resor. Förbundsordföranden leder och styr verksamheten, förbereder sammanträden och
deltar i strategiskt viktiga möten och vid annan representation. Övriga ledamöter deltar i verksamheten i
enlighet med beslutad arbets- och delegationsordning samt deltar i sammanträden och viss representation.
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Ung Diabetes råd är förbundets ungdomsråd, som organisatoriskt är en del av förbundet. Rådet arbetar
med att förbättra livskvaliteten för unga med diabetes. Rådet anordnar landsomfattande aktiviteter för
åldersgruppen 15-30 år, arbetar med intressepolitiska frågor, samt ger information, inspiration, stöd och
gemenskap för unga med diabetes och deras omgivning. Rådet arbetar också med lokal verksamhet
genom Lokala Ung Diabetes, LUD. Under styrelsen finns också ett föräldraråd som bland annat fungerar
som referensgrupp till styrelsen i frågor som gäller barn med diabetes och deras föräldrar samt
uppmärksammar förbundet på viktiga frågor som gäller barnens och familjernas situation när det gäller
vård- och socialpolitiska frågor. Till ledamöterna i föräldrarådet utgår inte något fast arvode, men
ersättning i övrigt som för andra förtroendevalda. Kontaktuppgifter till styrelsens ledamöter finns
publicerade på diabetes.se
Löpande förvaltning
Förbundsstyrelsens operativa arbete planeras och utförs på förbundskansliet. Kansliet har också en
beredande roll i förhållande till förbundsstyrelsen. Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för
förbundskansliets verksamhet och anställda och rapporterar till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen och
kansliet arbetar tillsammans för att fortlöpande anpassa Diabetesförbundets metod för
verksamhetsplanering och styrning till verksamehtens behov. Framförallt sker detta i samband med
verksamhets- och budgetplaneringen under hösten, då styrelsen fastställer strategiska och operativa mål
som ska vägleda förbundskansliets planering, genomförande och uppföljning av verksamheten på ett
tydligt och transparent sätt. Antalet anställda har under verksamhetsåret 2020 i medeltal uppgått till ca 7
medarbetare, varav två av tjänsterna är på deltid och en utförs i konsultroll. Kontaktuppgifter till
förbundskansliets medarbetare finns publicerade på diabetes.se.
Ekonomi
Diabetesförbundets intäkter består främst av statsbidrag, medlems- och tidningsavgifter, annonsintäkter,
gåvor/testamenten. De totala intäkterna för 2020 uppgår till 18 mkr vilket är högre än föregående år.
Under verksamhetsåret 2020 har testamenterade medel uppgått till ca 1,7 mkr vilket är 1,3 mkr högre
jämfört med föregående verksamhetsår. Testamenterade medel är en viktig och betydande intäktskälla för
förbundet samtidigt som det utgör en osäker intäktskälla. Vi har under de senaste åren sett en
nedåtgående trend, att vi i år bryter trenden är mycket positivt för verksamheten. När Förbundet gör sin
årliga finansiella planering så budgeterar vi inte för testamenten eftersom det är en osäker intäkt, det är
beslut som togs 2017. Statsbidraget har ökat med ca 136 tkr jämfört med föregående år, annonsintäkterna
ligger i linje med föregående år och medlemsintäkterna tillsammans med prenumeration av tidningen,
Allt om Diabetes, är lägre än föregående år. Fasta kostnader för kansliets lokaler och personal utgör en
betydande del av kostnaderna för förbundet. Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av
efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Kapitalförvaltning
Diabetesförbundet har alla sina tillgångar fördelade på Handelsbanken och Swedbank. Förvaltning av
medel hos Handelsbanken och Swedbank sker genom diskretionär kapitalförvaltning och i enlighet med
förbundets fastställda placeringspolicy som revideras av styrelsen en gång per år, eller på förekommen
anledning och då efter rekommendation av styrelsens Finansutskott. Förbundets placeringspolicy finns
publicerad på diabetes.se. Totala avkastningen på vårt finansiella kapital under 2020 uppgår till 7,2%
(2019: 14%, 2018: -2%, 2017: 8,5%, 2016: 9,1%). Målet med kapitalförvaltningen är att den långsiktiga
avkastningen ska ha en real avkastning i genomsnitt (jfr inflationen mätt som KPI) om lägst 4% (vilket
motsvarar 2% plus inflation på 2%) i snitt per år över en konjunkturcykel (normalt 5 år) på portföljens
medel, och samtidigt ge en positiv och stabil avkastning oavsett marknadsinriktning samt maximera
avkastningen inom de ramar som policyn ger. Med avkastning avses det sammanlagda värdet av
direktavkastning och värdestegring.
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Utskottet för ekonomi och kapitalförvaltning
Bevakar att Diabetesförbundets ekonomiska förvaltning bedrivs på ett tillfredsställande sätt samt följer
upp hur revisorernas påpekanden och rekommendationer hanteras i organisationen. Finansutskottet
stödjer organisationen i medelsförvaltning, ser över placeringspolicy och utvärderar förvaltningens
resultat. Genomför etisk granskning och utvärderar om medelsförvaltningen sker inom ramen för
förvaltningspolicyn. Ingår från och med 2020-12-31: Peder Thyrvin (styrelserepresentant
Diabetesfonden), Ulf Andre (extern rådgivare), Kjell-Åke Nilsson (styrelserepresentant
Diabetesförbundet), samt Ove Nilsson (styrelserepresentant Diabetesförbundet).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Verksamhetsåret 2020 har på många sätt varit annorlunda och utmanande eftersom det har präglats av
coronapandemin. Detta har påverkat oss på flera sätt, bl a har arbete och möten till stor det genomförts
digitalt parallellt med att viktig verksamhet som ex lägerverksamhet, föreningsaktiviteter och
påverkansarbete som krävt fysikt närvaro behövt att ställas in när det inte kunnat ställas om till digitalt.
Trots detta så har Diabetesförbundet lyckats upprätthålla stora delar av verksamheten och skyndat på den
digitala utvecklingen, något som sannolikt är till stor nytta för verksamheten framgent. Pandemin har
heller inte fått avsevärd påverkan på intäkterna under 2020. Börsen har återhämtat sig under året vilket
har varit positivt för Diabetesförbundets förvaltade kapital.
Under våren 2020 har kansliets verksamhet präglats av intensivt arbete med den extra insatta
riksstämman samt flytten till en ny lokal. Att vi har flyttat till en mer yteffektiv lokal medför att vi får
lägre kostnader framgent. Denna åtgärd ligger i linje med att få ned kostnaderna och en budget i balans.
Vi har även arbetat med att effektivisera vår verksamhet, vi har exempelvis infört både ett avtalssystem
och ett digitalt signeringsverktyg. Parallellt med detta så har vi arbetat med en övergripande
utvecklingsstrategi som syftar till att säkerställa en hållbar verksamhet och finansiering på sikt.
Diabetesförbundet har inom ramen för ett treårigt projekt, Ökad Diabeteskunskap 2.0, under 2020
säkerställt ett omfattande anslag från Diabetesfonden på 6 mkr som från 2021 kommer att finansiera
verksamhet som ligger i linje med både Diabetesfonden och Diabetesförbundets ändamål.

Flerårsöversikt tkr
Verksamhetsintäkter
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Årets resultat
Balansomslutning
Soliditet (%)
Medlemsavgifter/verksamhetsintäkter (%)
Antal medlemmar
Medelantal anställda

2020

2019

2018

2017

2016

18 052
-244
1 083
839
30 390
91
24
21 171
7

17 298
-4 242
724
-3 519
30 190
89
25
22 064
10

17 444
-10 076
9 202
-874
35 371
86
17
22 682
12

21 036
-9 415
2 712
-6 703
36 275
86
14
23 067
14

21 979
-2 007
1 388
-619
42 256
90
14
22 734
16

Definitioner
Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala
tillgångar i balansräkningen).
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Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Ianspråktagande
Belopp vid årets utgång

Balanserat
kapital
26 827 645
838 728

Summa
kapital
26 827 645
838 728

27 666 373

27 666 373

Framtida utveckling
Diabetes är en växande folksjukdom i Sverige och i världen i stort. Diabetesförbundet har fortsatt en
mycket viktig funktion att fylla i samhället som företrädare för de personer som på olika sätt berörs av
diabetes.
Diabetesförbundet anser att personer med diabetes ska få leva ett långt och friskt liv. Ett liv som inte
behöver kretsa kring kost och motion, där inte allt i vardagen handlar om insulinsprutor och hjälpmedel.
Ett liv som inte möts av fördomar och orättvisor. Det finns inget botemedel mot diabetes idag. När
sjukdomen griper tag är det för resten av livet. Vår vision är att utrota sjukdomen för gott. Men här och
nu gör vi allt för att livet ska vara så rättvist och enkelt som möjligt.
Det är fortsatt en stor utmaning att öka antalet medlemmar, vi kommer fortsätta arbetet med att utveckla
medlemserbjudandet och att vara en stark opinionsbildare vad gäller diabetes. Det är nödvändigt både för
att fungera som stark kraft i samhället, men också för att kunna bedriva medlemsnyttig verksamhet både
lokalt och på riksnivå och påverka samhällets utveckling som organisation och medlemsdemokrati.

Resultat och ställning
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

4 421 107
2 697 982
6 417 838
1 434 161
3 080 538
18 051 627

4 342 242
1 549 926
6 166 024
1 514 456
3 726 162
17 298 810

-11 966 003
-5 540 146
-237 540
-552 302
-18 295 991

-11 724 791
-9 077 194
-739 310
0
-21 541 295

-244 364

-4 242 486

1 084 241
-1 148
1 083 093
838 728

724 356
-1 183
723 172
-3 519 313

Resultat före skatt

838 728

-3 519 313

Årets resultat

838 728

-3 519 313

Resultaträkning

Not

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter

2
2
3
4

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader

5, 6
7

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
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Not

2020-12-31

2019-12-31

0
0

0
0

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten
9
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Inventarier

10
11

87 675
283 977
371 652

298 628
577 708
876 336

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

12

24 292 014
24 292 014
24 663 666

23 207 774
23 207 774
24 084 110

224 930
260 640
2 076 635
872 137
3 434 342

253 807
228 343
1 813 406
1 230 194
3 525 750

2 292 297
5 726 639

2 580 328
6 106 078

30 390 305

30 190 188

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

2020-12-31

2019-12-31

26 827 646
838 728
27 666 374

30 346 959
-3 519 313
26 827 646

1 319 399
85 690
755 636
563 206
2 723 931

1 467 446
0
672 116
1 222 980
3 362 542

30 390 305

30 190 188

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemsskap i Diabetesförbundet. Medlemsavgifter
intäktsförs vid inbetalning från medlem.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken Diabetesförbundet tar emot en tillgång eller tjänst som har ett värde utan att ge
tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls
därför att Diabetesförbundet uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om Diabetesförbundet
har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det
inget bidrag är det en gåva.
Bidrag
Diabetesförbundet erhåller statsbidrag som redovisas som bidrag.
Bidrag från samarbetsorganisationer som Bingolotto och Humanfonden redovisas som gåva.
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas
som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts.
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad
bidraget är avsett att täcka.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som Diabetesförbundet fått eller kommer
att få.
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Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.
I de fall organisationen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

Övriga intäkter
Övriga intäkter redovisas till verkligt värde av vad förbundet erhållit eller kommer att erhålla.
Intäkter från Diabetesfonden avseende fördelning av gemensamma kostnader redovisas under övriga
intäkter det år debiteringen avser.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Inventarier: 20 %
Datorer: 33 %
Hemsida: 33 %
Förbättringsutgifter annans fastighet: Återstoden av hyreskontraktets löptid

Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar och skulder värderas i enlighet med kapitel 11 (finansiella instrument värderade
utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta
transaktionsutgifter.
Anskaffningsvärdet för finansiella tillgångar som förvärvats genom gåva utgörs av tillgångens verkliga
värde vid gåvotillfället.
Värdepappersportfölj
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.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas för
värdepappersportföljen som en post.
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Ändamålsbestämda medel
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu ej förbrukade gåvor och andra
ändamålsbestämda medel.

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Insamlade medel
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Allmänhet
Företag
Andra organisationer
Externa stiftelser och fonder
Bidrag
Sponsring
Stiftelser
Offentliga bidrag
Statsbidrag
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2020

2019

1 708 257
333 285
117 460
538 979
2 697 981

409 686
236 513
200 000
703 727
1 549 926

50 000
427 082
477 082

164 000
152 640
316 640

5 940 756
5 940 756

5 804 384
5 804 384
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Not 3 Nettoomsättning
Tidningsprenumeration
Annonser
Försäljning informationsmaterial

2020
50 525
1 301 971
81 665
1 434 161

2019
4 695
1 317 500
192 261
1 514 456

2020

2019

2 919 794
-7
26 000
134 751

3 550 669
19
20 678
110 794
44 002
3 726 162

Not 4 Övriga intäkter

Vidarefakturerade kostnader Diabetesfonden
Öresavrundning
Övriga intäkter
Provisionsintäkter
Nedläggning av lokalförening

3 080 538

Not 5 Leasingavtal
Diabetesförbundet leasar framförallt kontorslokaler samt annan kontorsutrustning.
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 2 009 878 kr (2 361 762 kr)
Befintligt hyresavtal sträcker sig till 2023-06-30

Not 6 Övriga externa kostnader

Bidrag till lokal verksamhet
Tryckning, distribution mm för tidningen
Lokalkostnader
Köpta tjänster
Resekostnader, logi och övrigt
Övriga externa kostnader
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2020

2019

120 460
3 798 353
1 943 211
3 344 799
107 358
2 651 852
11 966 033

373 806
3 647 936
2 311 925
1 935 995
728 843
2 726 286
11 724 791
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Not 7 Anställda och personalkostnader
2020

2019

1 056 002
548 621
2 479 432
4 084 055

1 684 846
664 815
3 999 911
6 349 572

69 628
350 095
1 036 368
1 456 091

195 031
360 048
2 172 543
2 727 622

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

5 540 146

9 077 194

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen

42 %
58 %

55 %
45 %

2020

2019

481 103
603 138
1 084 241

314 906
409 449
724 355

Löner och andra ersättningar
Ordförande och verksamhetschef
Förtroendevalda
Övriga anställda
Sociala kostnader
Pensionskostnader för ordförande och verksamhetschef
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Not 8 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Utdelningar
Realisationsresultat vid försäljningar
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Not 9 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
0

931 284
931 284

Netto anskaffningsvärde

0

931 284

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

0
0

-672 594
-258 690
-931 284

Utgående redovisat värde

0

0

2020-12-31

2019-12-31

463 768
-368 123
95 645

463 768
0
463 768

95 645

463 768

-165 140
157 170
-7 970

-93 264
-71 876
-165 140

87 675

298 628

2020-12-31

2019-12-31

1 581 559
-536 785
1 044 774

1 581 559
0
1 581 559

-1 003 851
243 054
-760 797

-595 107
-408 744
-1 003 851

283 977

577 708

Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Netto anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Not 11 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

23 207 773
2 673 478
-1 589 237
24 292 014

26 405 395
290 524
-3 488 146
23 207 773

Utgående redovisat värde

24 292 014

23 207 773

2020-12-31

2019-12-31

437 393
244 515
15 975
174 254
872 137

500 000
549 273
0
180 921
1 230 194

2020-12-31

2019-12-31

428 522
134 684
563 206

516 960
706 019
1 222 979

2020-12-31

2019-12-31

242 860
242 860

242 680
242 680

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Humanfonden
Hyra
Försäljning webbshop
Övriga poster

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna personalkostnader
Övriga poster

Not 15 Eventualförpliktelser
Ansvarighet till försäkringsbolaget PRI pensionsgaranti,
ömsesidigt
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i Svenska Diabetesförbundet
Org.nr. 802007-6512
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Diabetesförbundet för år 2020.
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 2020 och av dess finansiella resultat för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
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 enligt god revisorssed i Sveri ge
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 ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten.
Den 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 avser att likvidera föreningen,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 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:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis so m 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.
• 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.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen
och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 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.
• 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.
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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 de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.

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 Svenska Diabetesförbundet
för år 2020.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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 ansvarar 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 Sverig e
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser 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.
Stockholm den 23 April 2021
BDO Mälardalen AB
Margaretha Moren
Auktoriserad revisor

Ann-Catrine Lundström

Peter Pollak

Förtroendevald revisor

Förtroendevald revisor
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Diabetesfondens verksamhetsberättelse 2018
Om oss
Diabetesförbundets forskningsfond, Diabetesfonden, stödjer forskning kring alla typer av
diabetes för att hitta orsaker till och botemedel mot sjukdomen. Vi ökar även kunskapen kring
diabetes och verkar för ett långt och friskt liv för de som lever med sjukdomen. Vårt uppdrag
handlar om att dela ut forskningsanslag till alla varianter och aspekter av diabetes så länge
forskningen bedöms hålla högsta vetenskapliga kvalitet.
Vår övertygelse är att det är viktigt att stödja alla diabetesrelaterade sjukdomar. Många av
forskningsområdena kring diabetes har liknande vetenskapliga frågeställningar när det
kommer till ämnesomsättning, nutrition, livsstilsfrågor, prevention, samt vårdvetenskap och
omvårdnad. Forskning på dessa områden bidrar till framgångar som är till nytta för samtliga
diabetessjukdomar, därför arbetar Diabetesfonden för att stödja forskning kring alla former
av diabetes.
Tack vare våra givare kan vi årligen dela ut miljoner till svensk diabetesforskning. Ett
vetenskapligt råd bestående av ledande diabetesforskare bedömer de forskningsansökningar
som kommer in och lämnar därefter förslag till styrelsen. Detta för att säkerställa att de gåvor
vi får in hamnar där de gör störst skillnad för diabetessjuka.
Forskningen har gjort så att människor med diabetes lever längre än tidigare, men ännu
drabbas många av komplikationer och en förkortad livslängd. Mer resurser behövs för att
minska komplikationer, förbättra behandlingar och i framtiden hitta botemedel mot diabetes.
Din hjälp behövs för att nå dessa framsteg.

Höjdpunkter 2018
Insamlingsrekord
2018 var ett rekordår för Diabetesfonden som samlade in 48,6 miljoner kronor genom gåvor
och testamenten.

Diabetesgala
För andra året i följd anordnade Diabetesfonden, tillsammans med Diabetesförbundet och
NENT (Nordic Entertainment Group Sverige), en TV-sänd gala till förmån för diabetes.
Diabetesfonden stod som förmånstagare för galan och det samlades in 7 miljoner kronor.

Höjt anslag
Diabetesfonden tog under året beslut om att öka anslaget till diabetesforskningen till totalt
27 miljoner kronor, vilket är ett nytt rekord.

Diabetesdokumentärer
Diabetesfonden medverkade i produktionen av en dokumentärserie om diabetes med namnet
”Leva utan att dö – en serie om diabetes”. I dokumentärerna, vars syfte var att öka kunskapen
om diabetes, träffade programledaren Peter Jihde personer som kämpar med sin sjukdom och
där de anhöriga också drabbas.
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Diabetesfonden i siffror
•
•
•
•
•

27 miljoner till viktiga diabetesrelaterade forskningsprojekt
Det totala antalet gåvor till Diabetesfonden var 65 105 stycken vilket är en ökning
med 62 %
Den 31 december 2018 hade Diabetesfonden 1 665 månadsgivare, vilket är en ökning
med 44 %
Diabetesfonden har tagit emot minnesgåvor från 13 799 personer vilket motsvarar 1
150 gåvor per månad.
Diabetesfonden har tagit emot 13 gåvor på 25 000 kronor eller mer (varav en gåva på
3 miljoner kronor)

Forskning
Fördelningen av anslag ser olika ut från år till år, då Diabetesfondens vetenskapliga råd
bedömer forskningsprojekten utifrån vetenskaplig kvalitet och inte forskningsområde. De
ansökningar, oavsett diabetesområde, med högst kvalitet är de ansökningar som beviljas
forskningsanslag. Det är kvaliteten som är den avgörande faktorn, det är den som vi kan
bedöma och kategorisera – vi kan däremot inte säga att något forskningsområde är viktigare
än något annat – alla områden är viktiga.
Under 2018 beslutade Diabetesfonden att dela ut 27 miljoner kronor till svensk
diabetesforskning. Ett vetenskapligt råd bestående av tio av Sveriges ledande
diabetesspecialister bedömer varje år de ansökningar som kommer in och lämnar en
rekommendation till styrelsen som beslutar om anslag.

Ekonomi
Diabetesfonden delar ut forskningsanslag med hjälp av gåvor, testamenten och avkastning
från det egna kapitalet. I enlighet med reglerna för 90‐konto ser vi till att minst 75 % av
insamlade medel går till ändamålet och vi strävar efter att hålla nere våra kostnader så
mycket som möjligt – för att maximera anslagen till forskningen. Dock har vi som alla
organisationer utgifter i form av exempelvis lokalhyra, löner och materialkostnad.
Under 2018 uppgick intäkter tillgängliga ändamålet till 54,5 miljoner kronor varav insamlingsoch administrationskostnader uppgick till 7,2 miljoner kronor (13 %)

Intäkter tillgängliga ändamålet 2018, mkr
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Testamenten

Gåvor/månadsgivare Avkastning kapital*

Totalt

Fördelning av gåvor, %

11,6
Testamenten
Minnesgåvor
3,8

28,5

Månadsgivare
Enskilda gåvor

4,5

Effektrapport
Diabetesfondens arbete och vision
Diabetesfonden är en stiftelse som varje år delar ut anslag till diabetesforskning, samtidigt
som vi sprider kunskap och förståelse för diabetes och problemen som sjukdomen medför.
Runt om i världen beräknas 425 miljoner människor leva med diabetes. En siffra som stiger i
rasande takt då Internationella Diabetesfederationen (IDF) beräknar att 629 miljoner
människor kommer leva med diabetes år 2045. Diabetes är en utbredd och omfattande
folksjukdom. I Sverige lever nästan en halv miljon människor med diabetes och vi räknar med
att upp till 150 000 personer lever med sjukdomen utan att veta om det. Diabetes är en
ständigt aktuellt fråga för både drabbade och de som ligger i riskgruppen. Bara diabetes typ 2
beräknas kosta vården 11,6 miljarder om året, vilket innebär höga krav på vården som
behöver kunna hantera och behandla, inte bara diabetes, utan också alla de följdsjukdomar
som följer med sjukdomen. Förutom risken att drabbas av hjärt‐kärlsjukdomar så är ögon‐, fot‐
, njur‐, och nervskador vanliga och kostsamma komplikationer för personer med diabetes.
Forskningen går emellertid framåt. Tittar på vi på framstegen på 1900‐talet så kan vi se hur
forskningen har bidragit till att den återstående livslängden i Sverige har ökat från ett år till
57 år, för en person som drabbats av diabetes i 10‐årsåldern. På Diabetesfonden ser vi att vi
har ett viktigt arbete framför oss – vi vill se en framtid utan diabetes. För att komma dit
behövs mer resurser till forskningen. Forskning som förhoppningsvis kan ge oss svar på varför
vissa drabbas och för att i slutändan också hitta ett botemedel.
Tack vare de resurser som kommer in kan vi stödja svensk diabetesforskning med
miljonbelopp varje år och på så sätt kan vi lösa gåtan kring diabetes.

Vår strategi
För att lösa diabetesgåtan anser vi att det är diabetesforskare som är de som är bäst lämpade
att stödja för att uppnå vår vision, och därigenom eliminera orsakerna till diabetes. Idag delar
vi ut stöd till alla typer av och områden rörande diabetes – eftersom vi ser att
forskningsresultat på ett visst område också gynnar andra områden.
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För att kunna dela ut pengar till forskning bedriver Diabetesfonden insamling. För att lyckas
med insamlingsarbetet krävs aktuell och relevant informationsspridning för att upplysa om
diabetessjukdomarna och konsekvenserna kring sjukdomen – genom att engagera givare i
diabetesfrågor får vi fler som vill stödja forskningen. Utöver insamling har Diabetesfonden
kapital som förvaltas för att ge avkastning. Resurserna från insamling och kapitalförvaltning
fördelas främst till att stödja diabetesforskningen, medan en mindre del går till
upplysningsverksamhet, och till insamlingsverksamheten för att säkra nya forskningsanslag,
verksamhetsutveckling, och administration.

Kompetens och kapacitet
Diabetesfondens styrelse utser ledamöter till det vetenskapliga rådet som bedömer de
forskningsansökningar som lämnats in och föreslår vilka forskningsprojekt som ska beviljas.
Det vetenskapliga rådet består idag av tio av Sveriges ledande diabetesspecialister. Det
vetenskapliga rådet ska vara tvärdisciplinärt sammansatt och omfatta sådan kompetens som
är avgörande för att kunna bedöma ansökningar inom de olika områden som rådet har att
bedöma. Samtliga ledamöter ska ha egen forskningserfarenhet och rådet i sin helhet ska
innefatta klinisk erfarenhet inom diabetesområdet. Rådets ordförande och vice ordförande
ska representera forskning inom tema ”Eliminera orsakerna till diabetes” respektive ”Eliminera
konsekvenserna av diabetes”.
Inom styrelsen finns kompetenser inom bl.a. juridik, forskning, medicin och ekonomi.
Diabetesfondens styrelse beslutar om verksamheten och har under 2018 haft tio
sammanträden i olika former. Under året har de fått rapporter kring insamling, administration
och ekonomi. Utifrån dessa har det funnits möjlighet att utvärdera hur verksamhetsplanen
följts och målen uppnåtts.
För att förbättra arbetet med effektmätning och uppföljning arbetar Diabetesfonden enligt
en målstyrningsmodell som bygger på en verksamhetsplan med översiktliga mål för
verksamhetsåret. Verksamhetsplanen specificerar aktiviteternas syfte och mål för att vi ska
kunna följa upp och utvärdera våra insatser.

Diabetesfondens framsteg och effekter
Vi har satt upp tre långsiktiga fokusområden som ska hjälpa oss att arbeta i linje med vår
vision – mot en framtid utan diabetes.
Ett längre och friskare liv för personer med diabetes ‐ Vi följer utvecklingen av
sjukdomens konsekvenser och kan exempelvis se att komplikationer hos diabetespatienter
minskar ju tidigare sjukdomen upptäcks. Detta belyser vikten av att öka medvetenheten om
diabetes och tecken på insjuknande, samt risker och förebyggande av typ 2‐ diabetes.
Forskningen för att hitta orsakerna till och ett botemedel mot diabetes ‐ Under 2018
beslutade vi att dela ut 27 miljoner till forskningsprojekt med tydlig diabetesrelevans, där
syftet är att upptäcka orsakerna, bota, eller förbättra livet för diabetessjuka.
Ökad kunskap om diabetes och sjukdomens konsekvenser ‐ Genom insamlings‐ och
informationskampanjer sprider vi kontinuerligt information om diabetes och dess
konsekvenser för att öka kunskapen om sjukdomen och för att få in pengar till forskningen.
Under 2018 var vi en del av den diabetesgala som direktsändes på TV3, Viaplay och Viafree
samt dokumentärserien ”Leva utan att dö – en serie om diabetes” som även den sändes på
TV3. Diabetesgalan, vars syfte var att samla in pengar till diabetesforskning och sprida
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kunskap om sjukdomen nådde 634 000 tittare och dokumentärserien ökade i räckvidd med
28 procent jämfört med förra året. Två viktiga steg i att öka kunskapen om diabetes och
sjukdomens konsekvenser.
Tidigare år har vi finansierat Svenska Diabetesförbundets tryck av informationsbroschyrerna;
”Fina fötter ‐ förebyggande fotvård”, ”Låt dig inspireras! Vad äter vi som är vuxna och har
diabetes?”, ”Hantera vardagen med typ 2‐diabetes – Egenvård och praktiska tips” och
tidningen Bamse. Dessa publikationer har under året funnits att beställa eller ladda ner
kostnadsfritt i Diabetesförbundets webbutik samt delats ut i publika sammanhang för att öka
kunskapen om diabetes. Bland publikationerna som vi finansierat finns informationsmaterial
för både typ 1 och typ 2‐diabetes samt informationsmaterial anpassat för barn och unga.
Organisationens effekter kan mätas i framsteg hos de forskare som beviljas anslag. Alla
ansökningar behandlas av Diabetesfondens vetenskapliga råd och deras uppgift är att föreslå
de forskningsprojekt som är mest vetenskapligt lovande, som har störst kapacitet och som
förväntas ge störst effekt. Nedan beskrivs ett av de projekt som vi stödjer.
Carina Sparud Lundin är docent och lektor vid Sahlgrenska Akademien på Göteborgs
universitet och leder forskargruppen Stepstones-Diab. De ska nu för första gången i Sverige
genomföra en kontrollerad randomiserad studie för att undersöka betydelsen av bättre och
mer strukturerat stöd vid övergången till vuxenvård för personer med diabetes. Motsvarande
studie har tidigare genomförts för unga med medfödda hjärtfel.
− Vi har sett ett behov av, och sug efter, att diskutera de här frågorna inom framför allt
barnsjukvården. Den här frågan har uppmärksammats väldigt mycket under det senaste
decenniet och det märks ett större intresse även från vuxenmottagningarna, säger Carina
Sparud Lundin.
Trots att problemen med övergången mellan barn- och vuxenvård ofta diskuteras saknas
kunskap och vetenskaplig evidens för vilka åtgärder som ger effekt. Men nu startar arbetet
med en studie där forskarna ska jämföra vilken betydelse för hälsa och egenvårdsförmåga, så
kallad empowerment, som ett strukturerat överföringsprogram har. Studien är upplagd så att
140 16-åringar lottas till att under en tvåårsperiod antingen delta i ett program med extra
stöd vid överföringen, eller att få vård enligt gängse rutiner. Dessutom kommer forskarna att
utvärdera samma faktorer hos 70 unga med diabetes på en redan befintlig särskild
ungdomsenhet.
– Ungdomarna som lottas till programmet kommer att, utöver den vanliga vården, vid flera
tillfällen få träffa särskilt utbildade överföringskoordinatorer. Tanken är att stötta dem i att ta
större ansvar för sin egen vård och bli mer självständiga, säger Carina Sparud Lundin.
Resultaten av överföringsprogrammet mäts sedan med hjälp av bland annat graden av
delaktighet, ansvarstagande, egenvårdsförmåga, glykemisk kontroll och hälsostatus.

Årets nya forskningsprojekt
Diabetesfonden har 2018 beviljat anslag om 27 miljoner kronor till 31 stycken nya anslag
som totalt delar på 12 745 000 kronor, samt 35 stycken rekommenderade anslag som totalt
delar på 14 255 000 kronor. Här följer en kort presentation av de nya projekt som
Diabetesfonden stödjer:
Hindrik Mulder, Lunds Universitet, Metabol kontroll av hormonfrisättning från langerhanska
öar.
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Juleen Zierath, Karolinska Institutet, Identifikation av skelettmuskelns faktorer och dess
anpassning till träning som reglerar insulinkänsligheten i typ 2-diabetes.
Jorge Ruas, Karolinska Institutet, Neurturin, en ny myokin som ökar upptaget av muskelglukos
och oxidativ metabolism.
Anders Tengholm, Uppsala Universitet, Cellulära reglermekanismer för frisättning av glukagon
Anna Krook, Karolinska Universitetet, Hur förbättrar fysisk aktivitet insulinkänsligheten?
Barbara Cannon, Stockholms Universitet, Brite/beige adipocyter.
Ulf Smith, Göteborgs Universitet, Typ 2-diabetes – nya markörer och mekanismer.
Giovanni Solinas, Göteborgs Universitet, Studier av klass-1 fosfatidylinositol-3 kinaser (PI3K)
och deras betydelse i ämnesomsättning för behandling av överviktsrelaterad typ 2 diabetes.
Charlotta Ling, Lunds Universitet, Kan våra epigenetiska resultat användas för prognos och
behandling av diabetes patienter?
Olle Korsgren, Uppsala Universitet, Azithromycin, insulin och kost Intervention studien i barn
nyinsjuknade i typ 1 diabetes.
Bryndis Birnir, Uppsala Universitet, GABA reglering av den inflammatoriska miljön.
Åke Lernmark, Lunds Universitet, Kartläggning av tidig autoimmunitet mot betaceller - före
klinisk diagnos.
Erik Renström, Lunds Universitet, Jonkanalers betydelse för rörelseaktivering av
insulinproduktion.
Ingrid Wernstedt Asterholm, Göteborgs Universitet, På väg mot bättre läkemedel mot typ 2
diabetes genom ökad förståelse för fettvävens funktion och dess kommunikation med de
insulinproducerande betacellerna.
Annika Rosengren, Göteborgs Universitet, Diabetes från barnaår till tidig medelålder – orsaker,
trender och konsekvenser.
Charlotta Olofsson, Göteborgs Universitet, Reglering av adiponektinfrisättning i fettceller vid
hälsa och vid metabol sjukdom.
Johnny Ludvigsson, Linköpings Universitet, Innovativa sätt att bevara kvarvarande egen
insulinsekretion, särskilt intralymfatisk behandling med GAD-alum.
Eva Degerman, Lunds Universitet, Hur påverkar diabetes och insulin innerörats hörsel och
balansorgan.
Unn-Britt Johansson, Sophiahemmet Högskola, Att leva med typ 1 diabetes och att tillämpa
stresshanteringsstrategier som utgår ifrån Acceptance and Commitment Therapy.
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Ulf Risérus, Uppsala Universitet, Fett i levern som ny måltavla för kostbehandling av typ-2
diabetes.
Albert Salehi, Lunds Universitet, VDAC1 en gemensam komponent i beta-cell och endotelcell
dysfunktion: ett nytt tillvägagångssätt för behandling av typ 2-diabetes och dess
komplikationer.
Olof Idevall Hagren, Uppsala Universitet, Primärt cilium - ett känselspröt av betydelse för
öcellsfunktion.
Katarina Hjelm, Uppsala Universitet, Utveckling och test av modell för vård och utbildning av
utlandsfödda personer med Typ 2 diabetes samt stöd för anhöriga.
Marju Orho Melander, Lunds Universitet, Tarmflorans roll för framtida risk för typ 2 diabetes
och hjärtkärlsjukdom i svensk population: med fokus på nya integrativa data-drivna metoder
och orsakssamband.
Martina Persson, Karolinska Institutet, Insulinresistens, fettväv och hjärt-kärlfunktion hos
unga individer med typ 1 diabetes.
Jens Lagerstedt, Lunds Universitet, Lipoproteiner i diabetes och hjärtinfarkt.
Carina Sparud Lundin, Göteborgs Universitet, Utvärdering av överföringsprogram till
vuxensjukvård för ungdomar med typ 1 diabetesSTEPSTONES-DIAB.
Johanna Lanner, Karolinska Institutet, Mitokondrierna i fokus för att förbättra
muskelfunktionen vid diabetesrelaterad fönstertittarsjuka.
Olov Rolandsson, Umeå Universitet, Intervention med kost, motion och metabol kontroll för
att förhindra insjuknande i allvarlig neurokognitiv sjukdom hos personer med typ 2 diabetes
och lätt nedsatt minnesfunktion – en pilotstudie.
Anna Möllsten, Umeå Universitet, Fysiska, psykologiska och socioekonomiska effekter av
barn- och ungdomsdiabetes i Sverige -longitudinella registerstudier.
Anna Lindholm Olinder, Karolinska Institutet, Personcentrerad vård till barn och ungdomar
med typ 1 diabetes.
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Verksamhetsberättelse för
Diabetesfonden – Stiftelsen Svenska
Diabetesförbundets Forskningsfond
2019
Om oss
Diabetesförbundets forskningsfond, Diabetesfonden, stödjer forskning kring alla typer av
diabetes för att hitta orsaker till och botemedel mot sjukdomen. Vi ökar även kunskapen kring
diabetes och verkar för ett långt och friskt liv för de som lever med sjukdomen. Vårt uppdrag
handlar om att dela ut forskningsanslag till alla varianter och aspekter av diabetes så länge
forskningen bedöms hålla högsta vetenskapliga kvalitet.
Vår övertygelse är att det är viktigt att stödja alla diabetesrelaterade sjukdomar. Många av
forskningsområdena kring diabetes har liknande vetenskapliga frågeställningar när det
kommer till ämnesomsättning, nutrition, livsstilsfrågor, prevention, samt vårdvetenskap och
omvårdnad. Forskning på dessa områden bidrar till framgångar som är till nytta för samtliga
diabetessjukdomar, därför arbetar Diabetesfonden för att stödja forskning kring alla former
av diabetes.
Tack vare våra givare kan vi årligen dela ut miljoner till svensk diabetesforskning. Ett
vetenskapligt råd bestående av ledande diabetesforskare bedömer de forskningsansökningar
som kommer in och lämnar därefter förslag till styrelsen. Detta för att säkerställa att de gåvor
vi får in hamnar där de gör störst skillnad för diabetessjuka.
Forskningen har gjort så att människor med diabetes lever längre än tidigare, men ännu
drabbas många av komplikationer och en förkortad livslängd. Mer resurser behövs för att
minska komplikationer, förbättra behandlingar och i framtiden hitta botemedel mot diabetes.
Din hjälp behövs för att nå dessa framsteg.

Händelser 2019
Diabetesgala
För andra året i följd anordnade Diabetesfonden, tillsammans med Diabetesförbundet och
NENT (Nordic Entertainment Group Sverige), en TV-sänd gala till förmån för diabetes.
Diabetesfonden stod som förmånstagare för galan och det samlades in 7,7 miljoner kronor.
Inför Diabetesgalan visades dessutom en dokumentärserie, ”Toppar och dalar – ett äventyr”
där tittarna fick följa fyra kända personer med diabetes samt en mamma till en av deltagarna
under påfrestande förhållanden i norra Sverige.
Diabetesförbundets medarbetare faktagranskade manus till såväl diabetesgalan som
dokumentärerna.
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Anslag till diabetesforskningen
Diabetesfonden tog under året beslut om att utlysa 25 miljoner kronor i forskningsanslag till
diabetesforskningen.

Diabetesfonden i siffror
•
•
•
•
•

25 miljoner kronor till viktiga diabetesrelaterade forskningsprojekt.
Det totala antalet gåvor till Diabetesfonden var 54 617 stycken.
Den 31 december 2019 hade Diabetesfonden 1 463 månadsgivare.
Diabetesfonden har tagit emot minnesgåvor från 14 288 personer vilket motsvarar
1 191 gåvor per månad.
Diabetesfonden har tagit emot 29 gåvor på 25 000 kronor eller mer (varav fem gåvor
på 100 000 kr).

Forskning
Fördelningen av anslag ser olika ut från år till år, då Diabetesfondens vetenskapliga råd
bedömer forskningsprojekten utifrån vetenskaplig kvalitet och inte forskningsområde. De
ansökningar, oavsett diabetesområde, med högst kvalitet är de ansökningar som beviljas
forskningsanslag. Det är kvaliteten som är den avgörande faktorn, det är den som vi kan
bedöma och kategorisera – vi kan däremot inte säga att något forskningsområde är viktigare
än något annat – alla områden är viktiga.
Under 2019 beslutade Diabetesfonden att dela ut 25 miljoner kronor till svensk
diabetesforskning. Ett vetenskapligt råd bestående av tio av Sveriges ledande
diabetesspecialister bedömer varje år de ansökningar som kommer in och lämnar en
rekommendation till styrelsen som beslutar om anslag.

Ekonomi
Diabetesfonden delar ut forskningsanslag med hjälp av gåvor, testamenten och avkastning
från det egna kapitalet. I enlighet med reglerna för 90‐konto ser vi till att minst 75 % av
insamlade medel går till ändamålet och vi strävar efter att hålla nere våra kostnader så
mycket som möjligt – för att maximera anslagen till forskningen. Dock har vi som alla
organisationer utgifter i form av exempelvis lokalhyra, löner och materialkostnad.
Under 2019 uppgick intäkter tillgängliga ändamålet till 40,5 miljoner kronor varav insamlingsoch administrationskostnader uppgick till 7,8 miljoner kronor (17 %).
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Effektrapport
Diabetesfondens arbete och vision
Diabetesfonden är en stiftelse som varje år delar ut anslag till diabetesforskning, samtidigt
som vi sprider kunskap och förståelse för diabetes och problemen som sjukdomen medför.
Runt om i världen beräknas 463 miljoner vuxna människor leva med diabetes. En siffra som
stiger i rasande takt då Internationella Diabetesfederationen (IDF) beräknar att 700 miljoner
människor kommer leva med diabetes år 2045. Diabetes är en utbredd och omfattande
folksjukdom. I Sverige lever nästan en halv miljon människor med diabetes och vi räknar med
att upp till 150 000 personer lever med sjukdomen utan att veta om det. Diabetes är en
ständigt aktuell fråga för både drabbade och de som ligger i riskgruppen. Bara diabetes typ 2
beräknas kosta vården 11,6 miljarder om året, vilket innebär höga krav på vården som
behöver kunna hantera och behandla, inte bara diabetes, utan också alla de följdsjukdomar
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som följer med sjukdomen. Förutom risken att drabbas av hjärt‐kärlsjukdomar så är ögon‐, fot‐
, njur‐, och nervskador vanliga och kostsamma komplikationer för personer med diabetes.
Forskningen går emellertid framåt. Tittar på vi på framstegen på 1900‐talet så kan vi se hur
forskningen har bidragit till att den återstående livslängden i Sverige har ökat från ett år till
57 år, för en person som drabbats av diabetes i 10‐årsåldern. På Diabetesfonden ser vi att vi
har ett viktigt arbete framför oss – vi vill se en framtid utan diabetes. För att komma dit
behövs mer resurser till forskningen. Forskning som förhoppningsvis kan ge oss svar på varför
vissa drabbas och för att i slutändan också hitta ett botemedel.
Tack vare de resurser som kommer in kan vi stödja svensk diabetesforskning med
miljonbelopp varje år och på så sätt kan vi lösa gåtan kring diabetes.

Vår strategi
För att lösa diabetesgåtan anser vi att det är diabetesforskare som är de som är bäst lämpade
att stödja för att uppnå vår vision, och därigenom eliminera orsakerna till diabetes. Idag delar
vi ut stöd till alla typer av och områden rörande diabetes – eftersom vi ser att
forskningsresultat på ett visst område också gynnar andra områden.
För att kunna dela ut pengar till forskning bedriver Diabetesfonden insamling. För att lyckas
med insamlingsarbetet krävs aktuell och relevant informationsspridning för att upplysa om
diabetessjukdomarna och konsekvenserna kring sjukdomen – genom att engagera givare i
diabetesfrågor får vi fler som vill stödja forskningen. Utöver insamling har Diabetesfonden
kapital som förvaltas för att ge avkastning. Resurserna från insamling och kapitalförvaltning
fördelas främst till att stödja diabetesforskningen, medan en mindre del går till
upplysningsverksamhet, och till insamlingsverksamheten för att säkra nya forskningsanslag,
verksamhetsutveckling, och administration.

Kompetens och kapacitet
Diabetesfondens styrelse utser ledamöter till det vetenskapliga rådet som bedömer de
forskningsansökningar som lämnats in och föreslår vilka forskningsprojekt som ska beviljas.
Det vetenskapliga rådet består idag av tio av Sveriges ledande diabetesspecialister. Det
vetenskapliga rådet ska vara tvärdisciplinärt sammansatt och omfatta sådan kompetens som
är avgörande för att kunna bedöma ansökningar inom de olika områden som rådet har att
bedöma. Samtliga ledamöter ska ha egen forskningserfarenhet och rådet i sin helhet ska
innefatta klinisk erfarenhet inom diabetesområdet. Rådets ordförande och vice ordförande
ska representera forskning inom tema ”Eliminera orsakerna till diabetes” respektive ”Eliminera
konsekvenserna av diabetes”.
Inom styrelsen finns kompetenser inom bl.a. juridik, forskning, medicin och ekonomi.
Diabetesfondens styrelse beslutar om verksamheten och har under 2019 haft tio
sammanträden i olika former. Under året har de fått rapporter kring insamling, administration
och ekonomi. Utifrån dessa har det funnits möjlighet att utvärdera hur verksamhetsplanen
följts och målen uppnåtts.
För att förbättra arbetet med effektmätning och uppföljning arbetar Diabetesfonden enligt
en målstyrningsmodell som bygger på en verksamhetsplan med översiktliga mål för
verksamhetsåret. Verksamhetsplanen specificerar aktiviteternas syfte och mål för att vi ska
kunna följa upp och utvärdera våra insatser.
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Diabetesfondens framsteg och effekter
Vi har satt upp tre långsiktiga fokusområden som ska hjälpa oss att arbeta i linje med vår
vision – mot en framtid utan diabetes.
Ett längre och friskare liv för personer med diabetes ‐ Vi följer utvecklingen av sjukdomens
konsekvenser och kan exempelvis se att komplikationer hos diabetespatienter minskar ju
tidigare sjukdomen upptäcks. Detta belyser vikten av att öka medvetenheten om diabetes
och tecken på insjuknande, samt risker och förebyggande av typ 2‐diabetes.
Forskningen för att hitta orsakerna till och ett botemedel mot diabetes ‐ Under 2019
beslutade vi att dela ut 25 miljoner till forskningsprojekt med tydlig diabetesrelevans, där
syftet är att upptäcka orsakerna, bota, eller förbättra livet för diabetessjuka.
Ökad kunskap om diabetes och sjukdomens konsekvenser ‐ Genom insamlings‐ och
informationskampanjer sprider vi kontinuerligt information om diabetes och dess
konsekvenser för att öka kunskapen om sjukdomen och för att få in pengar till forskningen.
Under 2019 var vi en del av den diabetesgala som direktsändes på TV3, Viaplay och Viafree
samt dokumentärserien ”Toppar och dalar – ett äventyr” som även den sändes på TV3. Två
viktiga steg i att öka kunskapen om diabetes och sjukdomens konsekvenser.
Diabetesfonden är medfinansiär till informationsbroschyrerna; ”Fina fötter ‐ förebyggande
fotvård”, ”Låt dig inspireras! Vad äter vi som är vuxna och har diabetes?”, ”Hantera vardagen
med typ 2‐diabetes – Egenvård och praktiska tips” och tidningen Bamse. Dessa publikationer
har under året funnits att beställa eller ladda ner kostnadsfritt i Diabetesförbundets webbutik
samt delats ut i publika sammanhang för att öka kunskapen om diabetes.
Diabetesfondens effekter kan mätas i framsteg hos de forskare som beviljas anslag. Alla
ansökningar behandlas av Diabetesfondens vetenskapliga råd och deras uppgift är att föreslå
de forskningsprojekt som är mest vetenskapligt lovande, som har störst kapacitet och som
förväntas ge störst effekt. Nedan beskrivs ett av de projekt som vi stödjer.

Årets nya forskningsprojekt
Diabetesfonden har 2019, gällande verksamhetsår 2020, beviljat anslag om 25 miljoner
kronor till 35 nya anslag som totalt delar på 12 785 000 kr, samt 30 stycken
rekommenderade anslag som totalt delar på 12 215 000 kr. Här följer en kort presentation av
de forskare och deras nya projekt som Diabetesfonden stödjer:
Mikael Rydén
Fettvävens roll i utvecklingen av typ 2 diabetes och hjärtkärlsjukdomar.
Margit Mahlapuu
Molekylära mekanismer och nya behandlingsstrategier av typ 2-diabetes.
Per-Olof Berggren
Kalciumsignalering i de Langerhanska öarna i den levande organismen under normala
förhållanden samt vid diabetes.
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Lena Eliasson
Betydelsen av defekt hormonsekretion från Langerhanska ö-celler vid uppkomst av diabetes fokus på miRNAs och genexpression nätverk.
Ulf Smith
Cellers åldrande, insulinresistens och typ 2 diabetes.
Olga Göransson
Rollen för kinaset SIK2 i insulins verkan på fettceller.
Anna Blom
Moderna roller för ett gammalt system: komplementproteiner reglerar autofagi och
insulinsekretion i betaceller.
Joao Duarte
Mechanisms of dementia associated to type 2 diabetes.
Olov Andersson
Identifiering av små molekyler som stimulerar delning av beta-celler vid diabetes.
Ingrid Dahlman
Kan icke-kodande RNA-molekyler förklara kopplingen mellan farligt bukfett och diabetes typ
2?
Olof Eriksson
Avbildning av betaceller med PET bildtagningsteknik.
Ingrid Wernstedt-Asterholm
Nya mekanismer för reglering av kroppens ämnesomsättning.
Ulf Eriksson
VEGF-B signalering vid diabetiska komplikationer.
Anna Möllsten
Fysiska, psykologiska och socioekonomiska effekter av barn- och ungdomsdiabetes i Sverige –
longitudinella.
Annika Rosengren
Diabetes typ 2 i låg-, medel-, och höginkomstländer (PURE-studien) - vad orsakar stora
skillnader i riskfaktorer och förekomst?
Ulf Ahlgren
En metod som möjliggör biokemiska analyser av de Langerhanska cellöarna i den levande
organismen.
Johnny Ludvigsson
Innovativa sätt att bevara kvarvarande egen insulinsekretion, särskilt intralymfatisk
behandling med GAD-alum.
Karin Stenkula
Cytoskelettets betydelse för fettcellsfunktion vid begynnande insulinresistens: kartläggning
av molekylära mekanismer för framtida läkemedelsutveckling.
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Malin Fex
En human modell för att studera en roll för melatoninreceptor i reglering av insulin och
glukagonsekretion.
Peter Spegel
Från biomarkörer, via mekanismer, till nya behandlingar.
Emma Ahlqvist
Genetiken bakom nya diabetessubtyper.
Jan Eriksson
Hur styrs den förhöjda blodsockernivån vid typ 2-diabetes - av hjärnan eller övriga kroppen?
Niels Wierup
Studier av genetiska nätverk på enskild cell nivå för att hitta nya sjukdomsmekanismer och
behandlingsstrategier för typ 2 diabetes (T2D).
Cesare Patrone
Samspelet mellan fetma, typ 2 diabetes och viktnedgång samt dess inverkan på strokeutfall.
Janeth Leksell
Virtuell vård - Morgondagens diabetesvård?
Jonathan Cedernaes
Inverkan av livsstilsfaktorer på hur rytmer i blodsockerregleringer & ämnesomsättningen
påverkas negativt av störd sömn & skiftarbete.
Katarina Eeg Olofsson
Att använda Diabetesenkäten i diabetesvården – Studier för införandet av ett digitalt verktyg
i diabetesvården.
Johanna Lanner
Molekylär inblick i muskeldysfunktion kopplat till fönstertittarsjuka vid fetma och typ IIdiabetes.
Peter Ueda
Studier på effektivitet och säkerhet av natrium-glukos kotransportör-2-hämmare med fokus
på hjärtkärlsjukdom.
Isabella Artner
Humana pankreasutvecklingens betydelse för öcellsfunktion.
Jaako Patrakka
Utveckling av nya farmakologiska möjligheter att behandla diabetes nefropati genom podocyt
receptorer Gprc5a och Gprc5b.
Patrik Wennberg
Minskat stillasittande på arbetet vid typ 2-diabetes genom mHälsa (mobil hälsovård).
Maria Hagströmer
Hållbar hälsa – digitalt stöd till egenvård av fysisk aktivitet vid typ-2 diabetes.
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Kajsa Sjöholm
Långsiktig glukoskontroll efter fetmakirurgi.
Nouha Saleh Stattin
Using design thinking to prevent the progression from prediabetes to type 2 diabetes in
primary care- Att använda ”design thinking” för att förebygga utveckling av typ 2 diabetes
hos personer med prediabetes i primärvården.
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Verksamhetsberättelse för Diabetesfonden
– Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond 2020

Om oss
Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond, Diabetesfonden, stödjer forskning kring alla
typer av diabetes för att hitta orsaker till och botemedel mot sjukdomen. Vi ökar även kunskapen
kring diabetes och verkar för ett långt och friskt liv för de som lever med sjukdomen. Vårt uppdrag
handlar om att dela ut forskningsanslag till alla varianter och aspekter av diabetes så länge
forskningen bedöms hålla högsta vetenskapliga kvalitet.
Vår övertygelse är att det är viktigt att stödja alla diabetesrelaterade sjukdomar. Många av
forskningsområdena kring diabetes har liknande vetenskapliga frågeställningar när det kommer till
ämnesomsättning, nutrition, livsstilsfrågor, prevention, samt vårdvetenskap och omvårdnad.
Forskning på dessa områden bidrar till framgångar som är till nytta för samtliga diabetessjukdomar,
därför arbetar Diabetesfonden för att stödja forskning kring alla former av diabetes.
Tack vare våra givare kan vi årligen dela ut miljoner till svensk diabetesforskning. Ett vetenskapligt
råd bestående av ledande diabetesforskare bedömer de forskningsansökningar som kommer in och
lämnar därefter förslag till styrelsen. Detta för att säkerställa att de gåvor vi får in hamnar där de gör
störst skillnad för diabetessjuka.
Forskningen har gjort så att människor med diabetes lever längre än tidigare, men ännu drabbas
många av komplikationer och en förkortad livslängd. Mer resurser behövs för att minska
komplikationer, förbättra behandlingar och i framtiden hitta botemedel mot diabetes. Din hjälp
behövs för att nå dessa framsteg.

Händelser 2020
Anslag till diabetesforskningen
2020 var onekligen ett speciellt år. Pandemin gjorde att dels att det blev svårt att genomföra fysiska
insamlingsaktiviteter, men öppnade också nya möjligheter inom det digitala landskapet. Den oro som
initialt under verksamhetsåret påverkade aktiemarknaden och ledde till ett försiktigt anslagsbeslut,
kunde senare under året kompletteras med ett ökat anslag till forskning och kunskapshöjande
insatser, till följd av att börsen återhämtade sig snabbare än väntat. Även insamling till
Diabetesfonden från allmänhet och organisationer har under året varit jämn och positiv.
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Anslag till diabetesforskningen
Diabetesfonden tog under året beslut om att utlysa 20,5 miljoner kronor i forskningsanslag till
diabetesforskningen. Dessutom utlystes anslag till kunskapsspridningsinsatser inom ramen för ett
särskilt treårigt projekt tillsammans med Diabetesförbundet om 6 miljoner kronor.

Diabetesfonden i siffror
•
•
•
•
•
•

20,5 miljoner kronor till viktiga diabetesrelaterade forskningsprojekt.
Det totala antalet gåvor till Diabetesfonden var 38 343 stycken.
Den 31 december 2020hade Diabetesfonden 1 478 månadsgivare med autogiro och 274 via
sms.
Diabetesfonden har tagit emot 12 780 minnesgåvor vilket motsvarar1 065 gåvor per månad.
Diabetesfonden har tagit emot 12 gåvor på 25 000 kronor eller mer (varav sexgåvor över 100
000 kr).
Diabetesfonden sålde 24 Företagspaket för 2020, varav dessa företag köpte paketet värt
25 000 kronor: CA Fastigheter AB, Ohmegi Elektro AB, SU Maskinservice AB, STHLM URBAN
ADVISORS AB

Forskning
Fördelningen av anslag ser olika ut från år till år, då Diabetesfondens vetenskapliga råd bedömer
forskningsprojekten utifrån vetenskaplig kvalitet och inte forskningsområde. De ansökningar, oavsett
diabetesområde, med högst kvalitet är de ansökningar som beviljas forskningsanslag. Det är
kvaliteten som är den avgörande faktorn, det är den som vi kan bedöma och kategorisera – vi kan
däremot inte säga att något forskningsområde är viktigare än något annat – alla områden är viktiga.
Ett vetenskapligt råd bestående av tio av Sveriges ledande diabetesspecialister bedömer varje år de
ansökningar som kommer in och lämnar en rekommendation till styrelsen som beslutar om anslag.
För år 2020 beslutade styrelsen att dela ut 4,71 miljoner till 12 forskningsprojekt med fokus på typ 1diabetes, 11,76 miljoner till 34 forskningsprojekt med fokus på typ 2-diabetes samt 4,03 miljoner till
10 projekt med fokus på både typ 1 och typ 2-diabetes.

Ekonomi
Diabetesfonden delar ut forskningsanslag med hjälp av gåvor, testamenten och avkastning från det
egna kapitalet. I enlighet med reglerna för 90‐konto ser vi till att minst 75 % av insamlade medel går
till ändamålet och vi strävar efter att hålla nere våra kostnader så mycket som möjligt – för att
maximera anslagen till forskningen. Dock har vi som alla organisationer utgifter i form av exempelvis
lokalhyra, löner och materialkostnad. Under 2020 uppgick intäkter tillgängliga ändamålet till 46
miljoner kronor varav insamlings-och administrationskostnader uppgick till 5,9 miljoner kronor (13
%).
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Fördelning ändamåls- insamlings- och administrationskostnader 2020:

Fördelning ändamåls-, insamlings- och
administrationskostnader 2020
7%
10%

83%

Ändamål

Administration

Intäkter som är tillgängliga för ändamål 2020:
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Insamling

Under 2020 har fördelningen av olika gåvoslag sett ut på följande sätt:

Effektrapport
Diabetesfondens arbete och vision
Diabetesfonden är en stiftelse som varje år delar ut anslag till diabetesforskning, samtidigt som vi
sprider kunskap och förståelse för diabetes och problemen som sjukdomen medför.
Runt om i världen beräknas 463 miljoner vuxna människor leva med diabetes. En siffra som stiger i
rasande takt då Internationella Diabetesfederationen (IDF) beräknar att 700 miljoner människor
kommer leva med diabetes år 2045. Diabetes är en utbredd och omfattande folksjukdom. I Sverige
lever över en halv miljon människor med diabetes och vi räknar med att fler än 150 000 personer
lever med sjukdomen utan att veta om det. Diabetes är en ständigt aktuell fråga för både drabbade
och de som ligger i riskgruppen. Bara diabetes typ 2 beräknades redan 2014 kosta vården 11,6
miljarder om året, vilket innebär höga krav på vården som behöver kunna hantera och behandla, inte
bara diabetes, utan också alla de följdsjukdomar som följer med sjukdomen. Förutom risken att
drabbas av hjärt‐kärlsjukdomar så är ögon‐, fot‐, njur‐, och nervskador vanliga och kostsamma
komplikationer för personer med diabetes
Forskningen går emellertid framåt. Tittar vi på framstegen på 1900‐talet så kan vi se hur forskningen
har bidragit till att den återstående livslängden i Sverige har ökat från ett år till 57 år, för en person
som drabbats av diabetes i 10‐årsåldern (enligt statistik från 2010). På Diabetesfonden ser vi att vi
har ett viktigt arbete framför oss – vi vill se en framtid utan diabetes. För att komma dit behövs mer
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resurser till forskningen. Forskning som förhoppningsvis kan ge oss svar på varför vissa drabbas och
för att i slutändan också hitta ett botemedel.
Tack vare de resurser som kommer in kan vi stödja svensk diabetesforskning med miljonbelopp varje
år och på så sätt kan vi lösa gåtan kring diabetes.

Vår strategi
För att lösa diabetesgåtan anser vi att det är diabetesforskare som är de som är bäst lämpade att
stödja för att uppnå vår vision, och därigenom eliminera orsakerna till diabetes. Idag delar vi ut stöd
till alla typer av och områden rörande diabetes – eftersom vi ser att forskningsresultat på ett visst
område också gynnar andra områden.
För att kunna dela ut pengar till forskning bedriver Diabetesfonden insamling. För att lyckas med
insamlingsarbetet krävs aktuell och relevant informationsspridning för att upplysa om
diabetessjukdomarna och konsekvenserna kring sjukdomen – genom att engagera givare i
diabetesfrågor får vi fler som vill stödja forskningen. Utöver insamling har Diabetesfonden kapital
som förvaltas för att ge avkastning. Resurserna från insamling och kapitalförvaltning fördelas främst
till att stödja diabetesforskningen, medan en mindre del går till upplysningsverksamhet, och till
insamlingsverksamheten för att säkra nya forskningsanslag, verksamhetsutveckling, och
administration. Ambitionen är att öka den del av ändamålet som avsätts till kunskapsspridning, där
Diabetesfondens styrelse i slutet av 2020 fattade beslutet om ett särskilt anslag just för denna
ändamålssatsning som delas ut under 2021.

Kompetens och kapacitet
Diabetesfondens styrelse utser ledamöter till det vetenskapliga rådet som bedömer de
forskningsansökningar som lämnats in och föreslår vilka forskningsprojekt som ska beviljas. Det
vetenskapliga rådet består idag av tio av Sveriges ledande diabetesspecialister. Det vetenskapliga
rådet ska vara tvärdisciplinärt sammansatt och omfatta sådan kompetens som är avgörande för att
kunna bedöma ansökningar inom de olika områden som rådet har att bedöma. Samtliga ledamöter
ska ha egen forskningserfarenhet och rådet i sin helhet ska innefatta klinisk erfarenhet inom
diabetesområdet. Rådets ordförande och vice ordförande ska representera forskning inom tema
”Eliminera orsakerna till diabetes” respektive ”Eliminera konsekvenserna av diabetes”.
Inom styrelsen finns förutom diabeteskompetens även kompetens inom bl.a, forskning, juridik
marknadsföring och kapitalförvaltning.
Diabetesfondens styrelse beslutar om verksamheten och har under 2020 haft sju sammanträden i
olika former. Under året har de fått rapporter kring insamling, administration och ekonomi. Utifrån
dessa har det funnits möjlighet att utvärdera hur verksamhetsplanen följts och målen uppnåtts.
För att förbättra arbetet med effektmätning och uppföljning arbetar Diabetesfonden enligt en
målstyrningsmodell som bygger på en verksamhetsplan med översiktliga mål för verksamhetsåret.
Verksamhetsplanen specificerar aktiviteternas syfte och mål för att vi ska kunna följa upp och
utvärdera våra insatser.

Diabetesfondens framsteg och effekter
Vi har satt upp tre långsiktiga fokusområden som ska hjälpa oss att arbeta i linje med vår vision – mot
en framtid utan diabetes.
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Ett längre och friskare liv för personer med diabetes ‐ Vi följer utvecklingen av sjukdomens
konsekvenser och kan exempelvis se att komplikationer hos diabetespatienter minskar ju tidigare
sjukdomen upptäcks. Detta belyser vikten av att öka medvetenheten om diabetes och tecken på
insjuknande, samt risker och förebyggande av typ 2‐diabetes.
Forskningen för att hitta orsakerna till och ett botemedel mot diabetes ‐ Under 2020 delades 25
miljoner ut (anslagsbeslut 2019) till 65 forskningsprojekt, varav 35 nya med tydlig diabetesrelevans,
där syftet är att upptäcka orsakerna, bota, eller förbättra livet för diabetessjuka.
Ökad kunskap om diabetes och sjukdomens konsekvenser ‐ Genom insamlings‐ och
informationskampanjer sprider vi kontinuerligt information om diabetes och dess konsekvenser för
att öka kunskapen om sjukdomen och för att få in pengar till forskningen.
Under hösten 2020 intensifierades Diabeteskampen, det insamlingsinitiativ som har som syfte att
sprida kunskap och samla in bidrag. Temat för 2020 års Diabeteskamp var rörelse i såväl fysisk
mening som i förenad rörelse i kampen mot diabetes. Som en del av Diabeteskampen togs en bilaga
om diabetes fram tillsammans med Aftonbladet och tidningen Allt om Diabetes. En gemensam
satsning mellan Diabetesfonden och Diabetesförbundet. Bilagan trycktes i 130 000 exemplar och
distribuerades den 12 november i Aftonbladet. En redaktionell produkt fri från annonser, men med
egenannonser bland annat Ge en gåva. Under samma vecka skrevs 5 artiklar i huvudtidningen, varav
den 14 november på Världsdiabetesdagen en positiv forskningsnyhet. Alla artiklar var märkta med en
symbol som visade att Aftonbladet stöttar Diabeteskampen.
Diabetesfonden är medfinansiär till informationsbroschyrerna; ”Fina fötter ‐ förebyggande fotvård”,
”Låt dig inspireras! Vad äter vi som är vuxna och har diabetes?”, ”Hantera vardagen med typ 2‐
diabetes – Egenvård och praktiska tips”, ”Amning och typ 1 diabetes” och tidningen Bamse. Dessa
publikationer har under året funnits att beställa i Diabetesförbundets webbutik samt delats ut i
publika sammanhang för att öka kunskapen om diabetes. Under 2020 togs även flera
informationsblad om typ 2 fram på olika språk samt på lätt svenska som också finns på hemsidan och
i butiken. Riktade satsningar på olika målgrupper har också gjorts för att sprida bladen.
Diabetesfondens effekter kan mätas i framsteg hos de forskare som beviljas anslag. Alla ansökningar
behandlas av Diabetesfondens vetenskapliga råd och deras uppgift är att föreslå de forskningsprojekt
som är mest vetenskapligt lovande, som har störst kapacitet och som förväntas ge störst effekt.
Nedan beskrivs ett av de projekt som vi stödjer.

Årets nya forskningsprojekt
Diabetesfonden har 2020, gällande verksamhetsår 2021, beviljat anslag om 20,5 miljoner kronor till
24 nya anslag som totalt delar på 8 460 000 kr, samt 32 stycken rekommenderade anslag som totalt
delar på 12 040 000 kr. Här följer en kort presentation av de forskare och deras nya projekt som
Diabetesfonden stödjer:
Lars B. Dahlin
Den diabetiska nerven - degeneration, överlevnad och regeneration i perifera nervsystemet vid
nervsjukdom och efter nervskador vid diabetes.
Beatrice Kennedy
Hjärtkärlhälsa och psykiska hälsa samt socioekonomiska konsekvenser för föräldrar till barn med typ
1 diabetes.
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Stellan Sandler
Betydelsen av interleukin-35 vid utvecklingen av typ 1 Diabetes.
Peter Nilsson
Kan genetiska faktorer associerade med typ 2 diabetes och hyperglykemi förutsäga risken för att
insjukna i demens vid lång uppföljning av en medelålders befolkning?
Karin Lindkvist
Imidazolepropionate- en nyupptäckt länk mellan magtarmkanalens mikrobiota och insulinresistens.
Ulf Smith
Cellers åldrande orsakar insulinresistens och typ 2 diabetes.
Sebastian Barg
Hur samarbetar Langerhanska öceller med varandra?
Karin Stenkula
Lipiddroppsbildning och mekanosensing; nyckelfaktorer som reglerar fettcellens funktion och insulin
respons.
Ola Hansson
Kan naturens eget experiment hjälpa oss att hitta ett nytt läkemedel mot diabetes?
Per-Ola Carlsson
Behandla och förhindra typ 1 diabetes med mesenkymala stromaceller.
Nils-Göran Larsson
Inhibition of mitochondrial function in mice improves dietinduced insulin resistance and type 2
diabetes.
Stefano Romeo
Understanding the basis of fatty liver diseaseinduced insulin resistance.
Anna Lindholm Olinder
Personcentrerad vård till barn och unga med diabetes och deras familjer.
Charlotte Ling
Kan våra epigenetiska resultat användas för prognos och behandling av diabetes patienter?
Johanna Lanner
Komplex I i mitokondrien kan användas för att förbättra glukosmetabolismen och muskelfunktionen
vid typ 2 diabetes.
Nils Welsh
Adenosin och inosin, två molekyler som är väldigt lika men har ändå motsatta effekter på betacellens död.
Carina Sparud Lundin
Utvärdering av överföringsprogram till vuxensjukvård för ungdomar med typ 1 diabetes:
STEPSTONES-DIAB.
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Tommy Olsson
Lungkomplikationer vid typ 2 diabetes.
Åke Lernmark
Dissektion av gen-omgivningsfaktorers samverkan vid autoimmun (typ 1) diabetesetiologi.
Åsa Hörnsten
DIGEST-Digital support för sjukdomsintegration, egenvård samt tillfredsställande övergång från barntill vuxenvård för unga personer med typ 1 diabetes och deras familjer.
Andreas Stomby
Bra liv med diabetes typ 2 - ett digitalt verktyg som sätter patienten i centrum.
Malin Flodström Tullberg
Hur kan ett vanligt förkylningsvirus orsaka typ-1 diabetes?
Giovanni Solinas
Behandling av fetma-driven diabetes med PI3K-hämmare.
Lena Jutterström
Patienter och sjukvårdspersonals syn på risk för hjärtkärlsjukdom vid typ 2 diabetes.
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Styrelsen för Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond - Diabetesfonden får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Allmänt om Diabetesfonden
Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond stiftades vid Svenska Diabetesförbundets
riksstämma 1958. Sedan 2007 används begreppet "Diabetesfonden" och i logotypen används Livets löv.
Stiftelsen är en avkastningsstiftelse som också bedriver viss insamling. Det högsta beslutande organet för
stiftelsen utgörs av styrelsen, som har sitt säte i Johanneshov. Stiftelsen har 90-konto och granskas
därigenom av Svensk Insamlingskontroll. Diabetesfonden är även medlem i Giva Sverige.
Svenska Diabetesförbundet och Diabetesfonden är två skilda juridiska personer, men har ett nära och
naturligt samarbete. Diabetesfonden är en professionell forskningsfinansiär som satsar på kvalitet i
forskningen. Kopplingen till Diabetesförbundet, med sin kunskap om människor med diabetes, sitt
intressepolitiska arbete och sina aktiviteter, ger möjlighet att agera utifrån ett helhetsperspektiv och med
bred förankring.
Diabetesfondens syfte är att eliminera orsakerna till diabetes och konsekvenserna av sjukdomen. För att
uppnå detta syfte har fyra ändamål satts upp. Diabetsfonden har till ändamål:
- att främja och stödja den vetenskapliga forskningen rörande diabetes,
- att verka för utbildning av personal inom de olika vårdsektorerna avseende diabetes,
- att främja utarbetandet av nya undersöknings- och behandlingsmetoder avseende diabetes,
- att verka för ökad upplysningsverksamhet rörande problemen kring diabetes.
Under 2020 beviljade Diabetesfonden 20,5 mkr i anslag till diabetesforskningen, vilka utbetalas under
2021. Fonden har också under 2020 beviljat Svenska Diabetesförbundet anslag med 500 000 kr till
informationsmaterial samt ett anslag på 6 mkr till projekt "Ökad diabeteskunskap 2.0" som syftar till att
bedriva ändamålsenlig verksamhet som ligger i linje med både Diabetesfonden och Diabetesförbundets
stadgar.

Främjande av ändamålet
Forskningsanslag
Anslag ges i form av projektanslag med en årligen återkommande ansökningsprocess eller i form av
projektsamarbete där stiftelsen är en av flera finansiärer. Projektanslagen ges inom ramen för tre teman;
Orsaker, Uppkomst och komplikationer, Konsekvenser och upplevelser samt Utvärderings- och
behandlingsforskning.
I ansökningsprocessen för 2020, avseende verksamhetsår 2021, utlystes anslag på 20,5 Mkr. År 2020
behandlades totalt 93 nya och 32 förnyade ansökningar. Anslag har beviljats till 56 forskningsprojekt,
varav 24 är nya forskningsprojekt. Av de 24 nya ansökningarna var det 8 anslag som gick till forskning
om typ 1 diabetes, 14 anslag gick till forskning om typ 2 diabetes samt 2 anslag som gick till forskning
om typ 1 och typ 2 diabetes.
De forskare som får forskningsanslag beviljade av Diabetesfonden redovisar slutrapporter under det
första kvartalet efter avslutat anslag. Forskningsprojekten presenteras på Diabetesfondens webbplats
diabetesfonden.se.
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Genom att dela ut årliga anslag skapar Diabetesfonden förutsättningar för forskningen att komma
närmare att upptäcka orsakerna till diabetes och att minska konsekvenserna av sjukdomen. Genom
forskningsanslagen främjas även utarbetandet av nya undersöknings- och behandlingsmetoder som
underlättar livet med diabetes.

Uppmärksammade forskningsanslag
Under året har flera forskningsprojekt uppmärksammats på Diabetesfondens webbplats, i
medlemstidningen Allt om Diabetes, i tackbreven till givarna samt på Diabetesfondens facebooksida. Två
av de projekt som uppmärksammats är:
Projektet “Cellers åldrande orsakar insulinresistens och typ 2 diabetes” (Ulf Smith)
En kortfattad globala epidemin av Typ 2 diabetes (T2D) orsakas av fetma som inducerar insulinresistens,
vilken inte långvarigt kan kompenseras av ökad insulinsekretion. Stora kliniska studier har nu visat att
insulinresistens inte bara är av betydelse för uppkomst av T2D utan även för risk att drabbas av dess
komplikationer som njurskada och kardiovaskulär sjukdom. Fettväven spelar en avgörande roll för den
ökade insulinresistens som ses vid fetma och är orsakad av att fettväven blir dysfunktionell och
inflammerad när cellerna expanderar. Vi har också visat att förmågan att bilda nya fettceller är sänkt hos
individer med T2D och med normalt åldrande. Vi har funnit att en viktig orsak till detta är att
stamcellerna i fettväven blir i ökad omfattning förändrade (åldrade/senescent) och frisätter substanser
som hämmar normala celler från att utvecklas. Vi skall nu identifiera orsaker till detta och karakterisera
vilka celler och substanser som frisätts för att kunna motverka konsekvenserna. Våra data talar för att
även andra celler i kroppen reagerar negativt på dessa substanser. Sammantaget kan ökad förståelse för
senescence och dess orsaker leda till ny terapi och diagnostik av riskindivider.
Diabetesfonden har bidragit med 530 000 kr till projektet.
Projektet “Behandla och förhindra typ 1 diabetes med mesenkymala stromaceller”
(Per-Ola Carlsson)
Projektet syftar till att genom cellterapi förhindra att de insulinproducerande betacellerna
förstörs och därmed bibehålla insulinproduktionen hos barn och ungdomar med nydebuterad typ 1
diabetes. Metodik: Läkemedelsframställda mesenkymala stromaceller, Protrans®, kommer att infunderas
i blodet hos barn och ungdomar nydiagnosticerade för typ 1 diabetes. Studien består av en första
säkerhetsdel, följd av en placebo-kontrollerad prövning i två steg, först hos individer som är 12-21 år
gamla och sedan hos barn som är 7-11 år gamla. Om bevarad insulinproduktion ses ett år efter
behandling, avser vi att påbörja screening av barn och ungdomar med hög risk att utveckla typ 1 diabetes
med syftet att starta en uppföljande prövning för att förhindra typ 1 diabetesutveckling. Betydelse: Typ 1
diabetes är idag en livslång sjukdom, som har visats begränsa livslängden hos drabbade individer. En
behandling som kan förhindra att de insulinproducerande betacellerna förstörs skulle ge möjlighet att till
och medförhindra sjukdomsuppkomst.
Diabetesfonden har bidragit med 565 000 kronor till projektet.

Anslag till utbildnings- och upplysningsverksamhet
Under 2020, då pandemin satte diabetes som riskfaktor på mediernas och allmänhetens agenda har flera
kunskapshöjande insatser genom Diabetesförbundet, med bidrag från Diabetesfonden gjorts. Insatserna
har syftat till att öka kunskapen om diabetes och komplikationerna av sjukdomen samt förklara samband
mellan diabetes och covid-19 och dämpa oro till följd av pandemin. Insatserna har gjorts såväl genom
direktkontakt med människor som i tryckt och digital media.
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Insamling - kapitalförvaltning
För att främja ändamålen arbetar Diabetesfonden dels med att öka verksamhetsintäkterna genom
insamling, dels med att förvalta fondens kapital. Beträffande förvaltningen av kapitalet, se nedan under
rubriken Ekonomi.
På Diabetesfondens webbplats, genom att ringa eller skicka e-post möjliggör Diabetesfonden för givare
skänka gåvor och minnesgåvor. Därutöver marknadsförs möjligheten att skänka gåvor via
Diabetesfondens facebooksida och Instagram samt i utvalda tryckta medier. Insamlingar till förmån för
Diabetesfonden görs även av engagerade enskilda personer samt av företag och organisationer.
Insamlingsarbetet bedrivs utifrån ambitionen att skapa en långsiktig relation till givarna så att de
regelbundet skänker en gåva eller väljer att uppge Diabetesfonden som förmånstagare i bland annat sina
testamenten. Insamlingsarbetet ska även underlätta möjligheten att göra enstaka insatser till stöd för
Diabetesfondens verksamhet. Insamlingsbrev har gått ut under året skickats befintliga givare, samt till
nya och befintliga medlemmar i Diabetesförbundet. Information om insamlingsverksamheten finns också
med i tidningen Allt om Diabetes, som skriver om olika forskare som får anslag. Allt om Diabetes togs
även fram som en specialbilaga i Aftonbladet i november 2020. Ambitionen med denna satsning var
främst att rikta sig till personer med diabetes och anhöriga för att genom kunskap och annonser öppna för
möjligheten att stötta Diabetesförbundets och Diabetesfondens verksamheter.

På Diabetesfondens hemsida,www.diabetesfonden.se<http://www.diabetesfonden.se/>, hittar besökare
information om verksamheten, olika sätt att lämna stöd samt om de forskningsprojekt som beviljats
anslag. Här finns också en insamlingsguide för de föreningar i Diabetesförbundet eller privatpersoner
som vill starta en egen insamling.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Minnesgåvor utgör det största antalet gåvor som inkommer till Diabetesfondens gåvoservice hos
Uniguide. Under 2020 har hantering och rutiner av minnesgåvor setts över och själva minnesbladets
utformning har uppdaterats. Även gåvobevisen fick nya och mer flexibla utformningar. Alla
insamlingsflöden har setts över och det är ett ständigt pågående arbete att optimera kommunikation,
rutiner och uppföljningar för att givaren och Diabetesfonden ska få ut maximalt av varje gåva.
En satsning på försäljning av Företagspaket gjordes under hösten 2020, där Uniguide ringde till
befintliga företagspaketkunder och andra företag som under året gett större gåvor. Det resulterade i 16
sålda paket till ett värde av 225 000 kr.
För första gången var Diabetesfonden med i det internationella initiativet Giving Tuesday, som infaller
första tisdagen i december varje år. Då passade vi på att tacka alla givare under året och uppmana till
fortsatta bidrag. Diabetesfonden har också särskilt tackat Facebookgivare som med sina insamlingar
skänkt 250 000 kronor till Diabetesfonden. Facebook är en insamlingsplattform som inte kräver någon
insats eller resurser från Diabetesfondens sida.

Den viktiga diabeteskampen fortsätter där satsning på Aftonbladetbilagan var en del, men även
Företagspaket och andra insamlingsinitiativ under hösten. Kommunikation och budskap under höstens
diabeteskamp var vikten av rörelse och där ordet kamp också är förknippat med rörelse i såväl fysisk
mening som att tillsammans kämpa mot ett mål. Många privatpersoner och föreningar samlade in pengar
under Diabeteskampens paroll, på olika sätt och i olika former. Under november fylldes sociala medier
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med #diabeteskampen och uppmaningar till stöd för kampen till ett friskt liv med och en framtid utan
diabetes.
Året med det pandemiska läget ledde till en ordentlig börskursnedgång under våren 2020. Börsen
återhämtade sig dock väl, vilket ledde till att utdelningsnivån trots det speciella läget kunde ligga på en
tillfredställande nivå.

Flerårsöversikt (Tkr)
Verksamhetsintäkter
Årets resultat
Balansomslutning
Soliditet (%)
Beviljade anslag*
Antal forskningsprojekt, inkl
rekommenderade (st)
Adm.- och insamlingskostn/Totala
intäkter (%)

2020
38 971
39 776
230 382
87
27 000

2019
40 503
37 205
215 400
87
25 153

2018
48 565
46 914
205 529
85
27 341

2017
28 995
31 283
183 337
85
25 309

2016
20 386
16 293
167 933
89
18 170

56

65

66

71

72

13

17

13

18

22

Finansiella instrument
Placeringspolicy
Diabetesfondens tillgångar är fördelade på två förvaltare. Förvaltningen sker genom diskretionär
förvaltning i enlighet med fastställd placeringspolicy, som är publicerad på diabetes.se.
Kapitalplaceringspolicyn ses över varje år.

Förväntad framtida utveckling
Diabetesfonden kommer under det kommande året med stöd av Diabetesförbundet att satsa på att öka
insamlingsverksamhet genom ett starkt kommunikationsarbete samt utveckling av insamlingsmetoderna.
Diabetesfonden kommer även arbeta för att tydligt lyfta fram den forskning och de
kunskapsspridningsprojekt som insamlade medel finansierar.

Förvaltning
Styrelsen
Diabetesfonden har egen förvaltning, vilket innebär att styrelsen är högsta beslutande organ. Styrelsen
består av de fyra ledamöterna i Svenska Diabetesförbundets stiftelseutskott samt fyra externa experter
inom medicinsk vetenskap, ekonomi och juridik ("för att representera diabetesprofessionen och
näringslivet"). De externa ledamöterna utses av styrelsen för en mandatperiod om tre år. Styrelsen utser
inom sig ordförande och vice ordförande.
Att styrelsen inte enbart är en lekmannastyrelse har varit mycket positivt för Diabetesfondens utveckling.
Genom de externa ledamöterna tillförs viktig kompetens från forskarvärlden och den finansiella världen,
samtidigt som kopplingen till Diabetesförbundet fortsatt är tydlig.
Styrelsen har under 2020 bestått av följande ledamöter fram till och med 30 mars 2020:
Ordförande - Cajsa Lindberg, Stockholm (ordförande Diabetesförbundet)
Vice ordförande -Fredrik Löndahl, Helsingborg (Rådman) t.o.m 16/10
Ledamot - Thomas Löfvenius, Gävle (l:e vice ordförande Diabetesförbundet)
Ledamot - Anna Stigsdotter Jansson, Forshaga (2:e vice ordförande Diabetesförbundet) Ledamot - Jonas
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Bergstedt, Umeå (ledamot Diabetesförbundet)
Ledamot - Thorbjörn Ekström, Mariefred (f.d. finansdirektör Stockholms läns landsting, biträdande
landstingsdirektör, VD för Huddinge Universitetssjukhus samt FoUU- direktör)
Ledamot - Peter Lönnroth, Göteborg (senior rådgivare)
Ledamot - Claes-Göran Östenson, Stockholm (professor och överläkare i endokrinologi vid Karolinska
Institutet respektive Karolinska Universitetssjukhuset)
Efter konstituerande styrelsemöte den 30 mars 2020 har styrelsen bestått av följande ledamöter:
Ordförande - Anna Stigsdotter Jansson, Forshaga (1:e vice ordförande Diabetesförbundet)
Vice ordförande - Helene Hellmark Knutsson, Stockholm (2:e vice ordförande Diabetesförbundet)
Ledamot - Thomas Löfvenius, Gävle (Ordförande Diabetesförbundet)
Ledamot - Jonas Bergstedt, Umeå (ledamot Diabetesförbundet)
Ledamot - Thorbjörn Ekström, Mariefred (f.d. finansdirektör Stockholms läns landsting, biträdande
landstingsdirektör, VD för Huddinge Universitetssjukhus samt FoUU- direktör)
Ledamot - Claes-Göran Östenson, Stockholm (professor och överläkare i endokrinologi vid Karolinska
Institutet respektive Karolinska Universitetssjukhuset)
Ledamot Bo T:son Nyström, Stockholm (senior rådgivare verksamhetsutveckling och marknadsföring)
Ledamot Dan Öwerström, Stockholm (senior rådgivare ekonomi och juridik)
Den 8 maj entledigandes ledamot Thorbjörn Ekström på egen begäran och ledamotsposten tillsattes från
och med den 9 juli av:
Ledamot Peder Thyrvin, Stockholm (senior rådgivare kapitalförvaltning)
Styrelsemöten under 2020:
Styrelsen har haft sju sammanträden under 2020; 6 mars, 30 mars (2 möten varav ett konstituerande), 8
maj, 9 juli, 24 september, och 11 december.
Ersättningar till styrelsen utgår enligt följande;
Styrelsens ordförande: 60% av inkomstbasbeloppet per år (för 2020: 40 080 kronor per år).
Övriga styrelseledamöter: 40% av inkomstbasbeloppet per år (för 2020: 26 720 kronor per år).
Utöver detta utgår dagarvode för tillkommande uppdrag som ej avser styrelsesammanträden eller
förberedande arbete inför styrelsemöten.

Revisor
Från och med 2015 är BDO Mälardalen AB vald som revisor med Margaretha Morén som
huvudansvarig.

Vetenskapliga rådet
Till sig har Diabetsfonden knutit ett vetenskapligt råd bestående av Sveriges ledande diabetesspecialister.
Vetenskapliga rådets uppdrag är att bedöma och prioritera de forskningsansökningar som kommer in till
Diabetesfonden avseende vetenskaplig kvalitet. Vetenskapliga rådet lämnar ett förslag till styrelsen om
vilka forskningsprojekt som ska få anslag från Diabetesfonden.
Det vetenskapliga rådet har under 2020 bestått av följande ledamöter:
Stellan Sandler, ordförande, professor Uppsala universitet
Unn-Britt Johansson, vice ordf. klinisk lektor Sophiahemmets högskola/Kl/Danderyds sjukhus
Anna Krook, sekreterare, docent professor Karolinska institutet
Mikael Ryden, professor Karolinska universitetssjukhuset
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Anders Tengholm, professor Uppsala universitet
Per-Anders Jansson, professor Sahlgrenska universitetssjukhuset
Janeth Leksell, docent Uppsala universitet och Högskolan i Dalarna
Olov Rolandsson, professor Umeå universitet
Lena Eliassons, professor Lunds universitet
Åsa Hörnsten, professor Umeå universitet

Det vetenskapliga rådet har haft två sammanträden under 2020, ett ordinarie den 5 november och ett per
capsulam-sammanträde den 14 november.
Ersättning till Vetenskapliga Rådet utgår enligt följande;
Ordförande och vice ordförande: 35% av inkomstbasbeloppet per år (för 2020: 23 380 kronor per år).
Sekreterare: 25% av inkomstbasbeloppet per år (för 2020: 16 700 kronor per år).
Övriga ledamöter: 15% av inkomstbasbeloppet per år (för 2020: 10 020 kronor per år).

Kansli
Under året har kansliet letts av tf. kanslichef Petra Westerberg som från och med 1 augusti anställdes på
samma position men med titeln verksamhetschef. Diabetesfondens verksamhet drivs ifrån Svenska
Diabetesförbundets förbundskansli. Ett antal av Diabetesförbundets medarbetare arbetar även del av sin
tid med Diabetesfondens verksamhet:
Verksamhetschef 40 %
Projektledare kommunikation och marknad: 50 %
Ekonomichef, 41 %
Ekonomiassistent 41 %
Jurist, 30 %
Administrativ service, 12 %
Styrelse-och organisationssekreterare, 50 %
IT ansvarig, 30%
Medlemsansvarig/Insamling 20%
Kontaktuppgifter till medarbetare och styrelse finns publicerade på hemsidan.

Hållbarhetsupplysningar
För anställda på Diabetesförbundet och Diabetesfonden finns möjlighet till friskvårdsbidrag 2000kr/år.
Anställda erbjuds kompetensutveckling om behov finns. På kansliet finns flera sopkärl för källsortering,
lokalen är även handikappsanpassad i form av specialanpassade socklar och ljudutrustning i
konferensrummen för dem med hörselproblem.

Ekonomi
Diabetesfondens intäkter från insamling består främst av testamenten, minnesgåvor och enskilda gåvor.
Intäkterna från testamenten är svåra att prognosticera, och har under 2019 överstigit den beräknade
summan som baseras på ett medel från de senaste IO åren. I detta avseende är Diabetesfondens arbete
långsiktigt, där det gäller att skapa och vidmakthålla förtroendefulla relationer. Fasta kostnader för
lokalhyra, personal och tjänster utgör en väsentlig del av kostnaderna. Diabetesförbundet fakturerar
Diabetesfonden för gemensamma kostnader.

Kod- och effektrapport
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Giva Sverige har utarbetat en kvalitetskod som ska tillämpas av alla medlemsorganisationer från 2009.
En uppdaterad kvalitetskod antogs av Giva Sverige i maj 2013. Koden syftar till att bidra till ett starkt
och långsiktigt förtroende för givande i Sverige och därmed skapa resurser för att uppnå
organisationernas ändamål.
Diabetesfonden har tagit fram en kod- och effektrapport som publiceras på hemsidan 2019.

Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Under året beviljade anslag
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Stiftelsekapital
0

Ögonforskning
365 776

Balanserat
resultat
186 758 380
-26 500 000
39 776 088

Summa eget
kapital
187 124 156
-26 500 000
39 776 088

0

365 776

200 034 468

200 400 244

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

190

Transaktion 09222115557444971679

Signerat TL, ASJ, JB, CGÖ, BTN, DÖ, HHK, PT, MM

Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond Diabetesfonden
Org.nr 802007-6520

8 (17)

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

37 482 063
1 489 021
38 971 084

39 278 585
1 224 084
40 502 669

-2 525 969
-2 525 282
-3 423 762
-8 475 013

-2 181 076
-3 660 303
-3 644 863
-9 486 242

30 496 071

31 016 427

Resultat efter finansiella poster

9 285 936
-5 919
9 280 017
39 776 088

6 138 014
-140
6 137 874
37 154 301

Resultat före skatt

39 776 088

37 154 301

Årets resultat

39 776 088

37 154 301

Resultaträkning

Not

Verksamhetsintäkter
Gåvor
Övriga intäkter

2
3
4

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Räntekostnader och liknande resultatposter
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Not

2020-12-31

2019-12-31

0
0

1
1

207 497 840
207 497 840
207 497 840

195 968 067
195 968 067
195 968 068

12 646
56 000
68 646

5 673
1 333 413
1 339 086

22 822 760
22 891 406

18 089 448
19 428 534

230 389 246

215 396 602

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

6

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

192

Transaktion 09222115557444971679

Signerat TL, ASJ, JB, CGÖ, BTN, DÖ, HHK, PT, MM

Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond Diabetesfonden
Org.nr 802007-6520

Balansräkning

10 (17)

Not

2020-12-31

2019-12-31

365 776
200 034 468
200 400 244
200 400 244

365 776
186 758 380
187 124 156
187 124 156

196 309
0
27 056 000
2 381 524
355 169
29 989 002

96 853
6 630
25 556 000
2 191 862
421 101
28 272 446

230 389 246

215 396 602

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Skuld avseende beslutade, ej utbetalda anslag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Diabetesfondens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen
BFNAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Diabetesfonden erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anger nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken Diabetesfonden tar emot en tillgång eller tjänst som har ett värde utan att ge
tillbaka motsvarande i utbyte, är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls
därför att Diabetesfonden uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor, och om Diabetesfonden har en
skyldighet att återbetalda till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget
bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när det erhålls.
Gåvor som Diabetesfonden avser stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som
anläggningstillgångar.
Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel värderas till verkligt värde vid gåvotillfället.
I de fall Diabetesfonden lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med
ersättningen.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och
administrationskostnader.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till Diabetesfondens uppdrag enligt stadgarna.
Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av en aktivitet/projekt inom ändamålet
räknas som ändamålskostnader. Exempel på sådana kostnader är central projekthantering och
projektstyrning samt administrativ hantering av ansökningsförhandlingar för anslag. Observera att
hanteringen av projekt inom ramen för ändamålet ofta inkluderar kostnader för ansökan om bidrag
eftersom bidraget ofta är en förutsättning för att projektet ska genomföras. Uppföljning, rapportering och
revision av projektet utgör ändamålskostnader.
Till ändamålskostnader räknas även kostnader för opinionsbildande verksamhet, t.ex. tematiska
kampanjer i de fall opinionsbildning och upplysande verksamhet ingår i ändamålet.
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I ändamålskostnader ingår även samkostnader.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader ska återspegla de kostnader som Diabetesfonden haft för att samla in medel (se
uppställningen totala insamlade medel i noten gåvor och bidrag).
Med insamlingskostnader menas kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot Diabetesfondens
samtliga givare, d.v.s såväl privatpersoner som företag och organisationer. Detta omfattar både befintliga
givare och arbetet med att söka nya givare genom kampanjer, utskick och underhåll av givarregister.
Insamlingskostnaderna kan således bestå av annonser, informationsmaterial, insamlingsmaterial och
personal som arbetar i insamlingsaktiviteter.
Information om verksamheten som skickas till givaren kan vara en insamlingskostnad om inte
opinionsbildning och upplysande verksamhet ingår i ärendet.
I insamlingskostnader ingår även samkostnader.
Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera Diabetesfonden.
Administrationen utgör kvalitetsgaranti för ändamålet och givaren. Exempel på sådana kostnader är
styrelsemöten, revision och själva Diabetesfondern och administrativa system.
Om en kostnad varken avser ändamål eller insamling hänförs den till administration.
I administrationskostnader ingår även samkostnader.
Ersättningar till anställda
Löpande ersättning till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande, kostnadsförs i takt med att
de anställda utför tjänster.
När alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen
tjänas in.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet för materiella anläggningstillgångar som förvärvats genom gåva utgörs av tillgångens
verkliga värde vid gåvotillfället.
Avskrivningar sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Byggnader: 50 år
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Finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade
utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärdet med tillägg för direkta
transaktionsavgifter.
Anskaffningsvärdet för finansiella tillgångar som förvärvats genom gåva utgörs av tillgångens verkliga
värde vid gåvotillfället.
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.

Ändamålsbestämda medel
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu ej förbrukade gåvor och andra
ändamålsbestämda medel. Se även noten till eget kapital.

Skuld avseende beslutade, ej utbetalda anslag
I de fall Diabetesfonden fattat beslut om utbetalning av forskningsbidrag/anslag/stöd och meddelat
mottagaren, men inte verkställt utbetalningen, redovisas detta belopp som en kortfristig skuld.

Not 2 Gåvor
Gåvor som redovisas i resultaträkningen
Allmänheten
Andra organisationer

2020

2019

36 997 063
485 000
37 482 063

35 323 513
3 955 072
39 278 585

2020

2019

1 489 021
1 489 021

1 224 084
1 224 084

Not 3 Övriga intäkter
Övrigt
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Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Antal anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Ordförande
Övriga styrelse och vetenskapliga råd
Anställd personal

Sociala kostnader
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

2020

2019

8
7
15

0
0
0

36 712
317 831
354 543

38 640
312 631
0
351 271

-3 069
77 357
74 288

3 756
89 615
93 371

428 831

444 642

Not 5 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Utdelningar
Realisationsresultat vid försäljningar
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Not 6 Långfristiga värdepappersinnehav
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets förvärv
Årets försäljningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

195 968 067
17 877 668
-6 347 895
207 497 840

191 910 332
22 574 879
-18 517 144
195 968 067

Utgående redovisat värde

207 497 840

195 968 067

Företag och antal aktier (ÅRL 5:8-9)
Bokfört värde
SHB Stiftelsefond Criteria B1, 1 313 784,34 st
158 712 114
Ethica Global Mega, 40 621,38 st
8 744 812
Ethica Sverige Mega, 34 110,10 st
11 804 392
Ethica Obligation Utd, 94 581,97 st
11 124 399
Räntefond kort Plus A, 88 753,86 st
11 011 767
Handelsbanken Kortränta 695,98 st
100 680,19
SWEO681F Sverige 210621, 700 000 st
781 550,00
Nordea Stratega 10, 4 267,80 st
614 790,40
Nordea International Fund Sekura A, 3 697,56 st 920 181,27
Nordea Futura, 887,32 st
522 878,75
Nordea Stratega Ränta, 3 048,26 st
402 641,83
Nordea International Fund Sub-fund, 4,98 st
773,99
Nordea Alfa, 589,68 st
221 930,64
Nordea Nordic Fund 47 340,20 st
17 298,66
SEB korträntefond, 36 196,68 st
805 800,55
SEB Nordenfond, 2 898,87 st
5 118,29
Swedish Value fund, 296,15 st
32 220,65
SEB PB aktiv 75, 122,44 st
11 452,64
SEB hållbarhetsfond Världen, 7 929,63 st
49 217,63
Jo Hambro Global, 2 642,21 st
50 103,29
SEB Aktiesparfond 3 005,39 st
21 742,47
SEB Dynamisk aktiefond 1 189,62 st
7 776,13
Dynamisk räntefond sek lux 249,05 st
25 000
Strategi defensiv lux 341,35 st
37 500
Sustainable High Yield fund c SEK lux 439,33 st
55 259,40
Sky Harbor Global Funds U.S 337,32 st
37 500
SEB Sverigefond 1 729,02 st
SEB Hållbar Blandfond Sverige 671,61 st
Sve Index Cri A1 189,94 st
Swedbank A, 162 st
Ericsson B 999 st
Telia 97 st
BillerudKorsnäst 82 st
Axfood 318 st
SSAB A 434 st
Rederiaktiebolaget Gotland A 4 st
Rederiaktie Gotland B 28 st
Sandvik B 401 st
HKScan Oyj A 51 st
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8 441,69
105 361,67
104 580,67
23 610,51
76 947,4
3 183,54
9 123,40
66 431,20
11 208
5 200
37 800
58 178,80
106,59

Marknadsvärde
186 002 366
13 575 149
14 951 207
11 067 983
11 104 749
101 146,49
753 900
685 324,28
1 065 150,41
614 034,85
426 093,92
775,46
778 201,30
104 527,16
830 170,99
109 008,13
85 896,19
20 823,20
134 811,61
97 036,13
55 151,08
17 910,39
26 006,91
41 116,22
86 884,83
38 670,50
47 989,66
153 205,54
69 051,87
23 347,44
89 047,68
3 294,12
11 935,10
60 992,40
12 716,20
5 200
34 720
80 721,30
1 005,47

Signerat TL, ASJ, JB, CGÖ, BTN, DÖ, HHK, PT, MM

Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond - Diabetesfonden
Org.nr 802007-6520

Hennes & Mauritz B 1 294 st
International Petroleum Corp 43 st
ABB Ltd 875 st
Nokia Oyj 250 st
EnQues PLCt 34 st
Astra Zeneca 267 st
Investor B 750 st
Industrivärlden A 250 st
Modern Times Group B 6 st
Kungsleden 2 st
ICA Gruppen 125 st
HQ 367 st
Mackmyra Svensk Whisky B 42 st
Lundin Energy 130 st
Cassandra Oil 129 st
Smart Energy Sweden Group 7500 st
Nordic Entertainment Group B 6 st
Victoria Park AB Tia A 50 st
Victoria Park AB Tia B 13 st
Kinnevik B 125 st
SHB Multi A 50

228 004,76
1 203,57
204 662,50
6 490
38,83
125 931,7
173 790
33 435
657,30
169,40
27 667,50
363,86
1 725,78
14 903,20
2 374,89
4 350
1 220,70
1
1
18 379,84
1 148,24
___________
207 497 840
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222 568
783,89
200 375
7 930
44,54
221 182,80
449 400
68 550
880,20
180,20
51 362,50
0
301,56
28 899
15,48
300
2 751,60
0
0
51 937,50
1 984,17
___________
244 676 767

Not 7 Övriga skulder
Avräkning Diabetesförbundet
Sociala avgifter och källskatt
Övrigt
Utgående skuld

2020-12-31

2019-12-31

1 753 648
187 174
440 702
2 381 524

1 506 856
205 125
479 881
2 191 862

2020-12-31

2019-12-31

0
0
355 168
355 168

0
0
424 885
424 885

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Aktier som ej klarat de etiska kriterierna enligt Diabetesfondens placeringspolicy har avyttrats i januari
2021.
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond
Org.nr. 802007-6520
Som del av en revision enligt ISA använder vi
Rapport om årsredovisningen

professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller 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.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens
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.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar
i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
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 stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen 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 stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
• 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 de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för
Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond för
år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av
dess finansiella resultat 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
stiftelsen 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 ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen
för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den 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 avser att likvidera stiftelsen, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller 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.
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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 Stiftelsen
Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond för år 2020.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.
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
stiftelsen 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
enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande, 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 stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande,
eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
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 försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
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 stiftelsens
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.
Stockholm den

Margaretha Morén
Auktoriserad revisor
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Stiftelsen Lydia och Oscar Linders Minnesfond
Org nr 802407-9942

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Styrelsen avger följande årsredovisning.
Innehåll
-

förvaltningsberättelse
resultaträlming
balansrälming
noter

· Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.
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Förvaltnings berättelse
Allmänt om verksamheten
Stiftelsen bildades 1967 efter en testamentarisk gåva från direktören Oscar Linder, Stockholm.
Stadgar antogs i november 1996.

Verksamhet
Stiftelsens ändamål är att lämna ekonomisk hjälp i anslutning till julen till pensionerade medlemmar i
Svenska Diabetesförbundet.
Som grundläggande villkor för att kunna beviljas anslag gäller att sökanden vid ansökningstillfället
varit medlem i Diabetesförbundet i minst ett år.
Av stiftelsens avkastning ska 10 % föras till kapitalet. Resten får användas för stiftelsens ändamål.
Svenska Diabetesförbundet är förvaltare för stiftelsen. Beslutsorgan utgörs av förbundets
stiftelseutskott.
Stiftelsen ingår i samförvaltning hos Handelsbanken, i syfte att få högre avkastning och lägre
förvaltningskostnader. Stiftelsens andel i samförvaltningen är per 2018-12-31 9,1542%.
Samförvaltningens totala innehav av värdepapper är per 2018-12-31 12 500 000 kr (marknadsvärde
11516 550 kr). Stiftelsens förmögenhet uppgår per 2018-12-31 till I 054 252 kr.

Flerårsöversikt
Stiftelsens intäkter
Eget kapital
Förvaltningsresultat
Beslutade bidrag
Antal destinatärer

kr
kr
kr
kr
st

2018
25 656
1 071 212
9 344
50 000
32

2017
18 291
836 341
-1 150
60 000
39

2016
31497
889 667
14 611
38 200
28

2015
37 708
885 630
21232
25 000
50

2014
34 905
825 141
20 873
30 000
59

Främjande av ändamålet
Stiftelsen har under året utlyst anslag om 50 000 kr. Utlysning har skett genom annons i tidningen
Diabetes och genom information på Diabetesförbundets hemsida.
Stiftelseutskottet beslutade om utdelning till 32 sökande om sammanlagt 50 000 kr i enlighet med
gällande riktlinjer.
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Förändringar i eget kapital

Eget kapital 2018-01-01

Årets förändring av omräkningsdifferenser
Beviljade bidrag
Omföring till/från bundet eget kapital
Årets resultat
Eget kapital 2017-12-31

273

Bundet
kapital
692 537

27 497
720 034

Fritt eget kapital
143 804

Totalt_
eget ka12ital
836 341

554
-50 000
-27 497
284 316

284 316

351177

1 071 211

554
-50 000
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Stiftelsen Lydia och Oscar Unders Minnesfond
802407-9942

2018

2017

25 656

18 258
33

Summa verksamhetens intäkter

25 656

18 291

Verksamhetens kostnader
Förvaltningskostnader

-16 312

-19 441

Summa verksamhetens kostnader

-16 312

-19441

9 344

-1 150

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar

274 972

8 177

Summa finansiella intäkter

274 972

8 177

0

0

Resultat efter finansiella poster

284 316

7 027

Årets vinst

284 316

7 027

Resultaträkuiug

Not

Verksamhetens intäkter
Utdelningar
Räntor

1

Verksamhetsresultat

Summa resultat från finansiella investeringar
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Not

2018-12-31

2017-12-31

1144 279

937 756

1 144 279

937 756

Kassa och bank

4 755

1 303

Summa omsättningstillgångar

4 755

1 303

1 149 034

939 059

720 034
351 177

692 537
143 804

1 071 211

836 341

Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

68 669
9 154

85 400
17 318

Summa kortfristiga skulder

77 823

102 718

I 149 034

939 059

Tillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

2

Omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet kapital
Fritt eget kap ital
Summa eget kapital

Summa eget kapital och skulder
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.
Resultaträkningen
Ve1·ksamltetsi11täkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen 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.
Balansräkningen
Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta
transaktionsutgifter. Efter detförsta redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets
princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är räntebärande 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 ..
Skuldför beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men inte verkställt
utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget Kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Det bundna kapitalet utgörs av stiftelsekapital och övriga
kapitaliseringar, som inte är tillgängliga för utdelning. 10 % av realisationsresultatet samt eventuell
nedskrivning/återföring nedskrivning av värdepappersinnehav omförs till/från bundet eget kapital. Fritt eget
kapital utgörs av balanserade vinstmedel, som är tillgängliga för bidrag samt den utdelningsbara delen av årets
resultat. Beviljade bidrag redovisas direkt mot eget kapital.
Omriikningsdifferenser
Omräkningsdifferens som ingår i fritt eget kapital redovisas i noten till eget kapital under posten
Omräkningsdifferens Samförvaltning. Omräkningsdifferens är en konsekvens av att eget kapital inte beräknas
med Samförvaltningens fördelningsnyckel utan beräknas manuellt med avdrag för stiftelsespecifika poster samt
beviljade bidrag utbetalade av Svenska Diabetesförbundet.
Fördelningsnyckel beräknas utifrån föregående års utgående marknadsvärde med avdrag för beviljade bidrag.
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Värdepappersinnehav
2018-12-31

2017-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp/försäljning

937 756
20 6 523

934 235
3 521

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 144 279

937 756

Utgående bokfört värde
Marknadsvärde

1144 279
ill3 3 0 4

937 756
ill4166

277

Stiftelsen Lydia och Oscar Linders Minnesfond
802407-9942

--·--·---:-:> 1
--- .
�,::;;,,....-�__:__,�

Caj-s�(Li 11 &erg �
Ordförande

G1null6

8(8)

�

Anna Stigsdotter Jansson
Ledamot

cl�

Thomas Lövfenius
Ledamot

Linda Blom
Ledamot

'{;[u11 ft:_1,1>11'.;i/l'�M
Theresa Hermansson

� 1/f'

Ledamot

Ida Lyden

Le mot
t)

//t', .d,t,z//
/

.I

�nas Bergstedt
Ledamot

/I.'t-�

I./c;�/.t_--,//·

Kent Pettersson

Ledamot

Pa�römberg
Ledamot
Vår revisionsberättelse har lämnats

fwj��

Margaretha Moren
Auktoriserad revisor

Peter Pollak
Förtroendevald revisor

278

1

J.{}/Cj _(}J._ :?. f

--

Ann-Catrine Lundström
Förtroendevald

279

280

281

1(8)

Stiftelsen Svenska Diabetesförbnndets Hjälpfond
Org nr 802012-2431

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Styrelsen avger följande årsredovisning.
Innehåll
-

förvaltningsberättelse
resultaträkning
balansräkning
noter

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.
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Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond
802012-2431

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Vid SvenskaDiabetesförbundets riksstämma 1958 beslutades att en särskild stiftelse skulle bildas för förbundets
hjälpfond. För stiftelsen antogs stadgar samt överfördes medlen från "hjälpfonden". Nu gällande stadgar antogs i
december 1979.

Verksamhet
Stiftelsens ändamål är att lämna ekonomisk hjälp av akut och tillfällig karaktär till medlemmar av Svenska
Diabetesförbundet lokalföreningar i den utsträckning andra hjälpåtgärder från samhällets sida inte står till hands.
Hjälpbehovet ska ha anknytning till vården av sjukdomen eller till diabetiska senkomplikationer.
Av beslutet att anta stadgan framgår att ändamålsparagrafen ska tolkas så att även sociala aspekter ska ligga till
grund för beslut om tilldelning av medel.
Som grundläggande villkor för att kunna beviljas anslag gäller att sökanden vid ansökningstillfället varit medlem
i Diabetesförbundet i minst ett år.
Svenska Diabetesförbundet är förvaltare för stiftelsen. Beslutsorgan utgörs av förbundets stiftelseutskott.
Stiftelsens hela kapital är tillgängligt för utdelning av anslag. Medel kan tillföras genom bl.a. insamlingar,
donationer, gåvor och anslag. Några insatser för detta har inte gjorts under året.
Stiftelsen ingår i samförvaltning hos IIandelsbanken, i syfte att få högre avkastning och lägre
förvaltningskostnader.

· Stiftelsens andeli samförvaltningen ärper2018-12-3 l l,7936%. Samförvaltningens totala innehav av
värdepapper är per 2018-12-31 12 500 000 (marknadsvärde 11 516 550kr). Stiftelsens
förmögenhet uppgår per 2018-12-31 till 206 563 kr.

Flerårsöversikt
Stiftelsens intäkter
Eget kapital
Förvaltningsresultat
Beslutade bidrag
Antal destinatärer

283

kr
kr
kr
kr
st

2018
5 027
209 887
1 831
15 000
25

2017
3 665
168 937
-230
15 850
7

2016
6 431
181 603
2 978
15 000
10

2015
7 960
186 961
4 608
11400
12

2014
8 095
178 479
4 980
23 400
38
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Främjande av ändamålet
Stiftelsen ändrade under 2012, efter tolkning av stadgan, redovisningen så att hela kapitalet är tillgängligt för
utdelning av anslag. Sedan 2014 tillämpas ett löpande ansökningsförfarande där stiftelseutskottet tar ställning till
inkomna ansökningar. Utlysning har skett genom annons i tidningen Diabetes och genom information på
Diabetesförbundets hemsida.
Stiftelsen har beslutat om anslag vid I tillfälle och 25 personer beviljades anslag om sammanlagt 15 000kr.

Förändringar i eget kapital
Eget kapital 2018-01-01

Fritt eget kapital
167 543

Årets förändring av omräkningsdifferenser
Beviljade bidrag
Årets resultat

1 637
-15 000
55 707

Eget kapital 2018-12-31

209 887
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2018

2017

5 027

3 658
7

5 027

3 665

Verksamhetens kostnader
Förvaltningskostnader

-3 196

-3 895

Summa verksamhetens kostnader

-3 196

-3 895

1 831

-230

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar

53 876

1 638

Summa finansiella intäkter

53 876

1 638

0

0

Resultat efter finansiella poster

55 707

1408

Årets vinst

2_5 707

1408

Resultaträkning

Not

Verksamhetens intäkter
Utdelningar
Räntor

1

Summa verksamhetens intäkter

Verksamhetsresultat

Summa resultat från finansiella investeringar
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Not

2018-12-31

2017-12-31

224 203

187 859

224 203

187 859

Kassa och bank

932

261

Summa omsättningstillgångar

932

261

225 135

�8120

Eget kapital
Fritt eget kapital

209 887

167 543

Summa eget kapital

209 887

167 543

Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

15 248

17 108
3 469

Summa kortfristiga skulder

15 248

20 577

225135

�8120

Tillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

2

Omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Summa eget kapital och skulder
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncermedovisning (10).
Resnltaträlmingen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen 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.
Balansräkningen
Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta
transaktionsutgifter. Efter det förstaredovisningstillfållet värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets
princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är räntebärande 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 ..
Skuldför beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men inte verkställt
utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Omräkningsdifferenser
Omräkningsdifferens som ingår i fritt eget kapital redovisas i noten till eget kapital under posten
Omräknings differens Samförvaltning. Omräkningsdifferens är en konsekvens av att eget kapital inte beräknas
med Samförvaltningens fördelningsnyckel utan beräknas manuellt med avdrag för stiftelsespecifika poster samt
beviljade bidrag utbetalade av Svenska Diabetesförbundet.
F ördelningsnyckel beräknas utifrån föregående års utgående marknadsvärde med avdrag för beviljade bidrag.
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Värdepappersinnehav
2018-12-31

2017-12-31

187 859

190 443

2018-12-31

2017-12-31

36 344

-2 584

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

224 203

187 859

Utgående bokfört värde
Marknadsvärde

224 203
206 563

187 859
237 222

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

Investeringar/försäljningar
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Stiftelsen Bror Lindahls fond 2
Org.nr. 802404-9200
Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Bror Lindahls fond 2 för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs
närmare i avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den förtroendevalde revisorns ansvar". Vi
är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 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 fel 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:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, 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 fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
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• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens 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.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en

väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 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 stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.
• 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 de
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
Den förtroendevalde revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.

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 Stiftelsen
Bror Lindahls fond 2 för år 2019.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.
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 stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige.
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, 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 stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

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 försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
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 den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers
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 stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Stockholm den gapril 2020
BDO Mälardalen AB

It

(mai,.

Margar tha Moren
Auktoriserad revisor'
) A
fl-7,-Anrk me Lundström
Förtroendevald revisor

- Peter Pollak
Förtroendevald revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till styrelsen i Stiftelsen Carl-Erik Fredrikssons Fond
Org.nr. 802404-6958
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Carl-Erik Fredrikssons Fond för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs
närmare i avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den förtroendevalde revisorns ansvar". Vi
är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 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 fel 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:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, 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 fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
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• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens 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.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 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 stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.
• 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 de
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
Den förtroendevalde revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.

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 Stiftelsen
Carl-Erik Fredrikssons Fond för år 2019.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.
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 stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige.
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt 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 enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, 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 stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

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 försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
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 den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers
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 stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Stockholm den; april 2020
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Stiftelsen Edla och Nils Eric Wickbergs fond för Diabetesforskning
Org.nr. 802404-6958
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Carl-Erik Fredrikssons Fond för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs
närmare i avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den förtroendevalde revisorns ansvar". Vi
är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 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 fel 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:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, 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 fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
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• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens 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.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 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 stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.
• 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 de
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
Den förtroendevalde revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.

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 Stiftelsen
Edla och Nils Eric Wickbergs fond för Diabetesforskning för år 2019.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.
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 stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige.
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt 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 enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

323
Sida 2(3)

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, 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 stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

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 försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
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 den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers
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 stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond
Org.nr. 802012-2431
Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond för år
2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs
närmare i avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den förtroendevalde revisorns ansvar". Vi
är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 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 fel 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:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, 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 fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
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• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens 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.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fasta 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 stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.
• 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 de
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
Den förtroendevalde revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.

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 Stiftelsen
Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond för år 2019.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.
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 stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige.
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, 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 stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

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 försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
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 den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers
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 stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs Fond
Org.nr. 802424-1096
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs Fond för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs
närmare i avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den förtroendevalde revisorns ansvar". Vi
är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 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 fel 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:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, 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 fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
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• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens 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.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 stiftelsens förmåga au fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det fmns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 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 stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.
• 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 de
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.

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 Stiftelsen
Inga-Lisa och Stig Göthbergs Fond för år 2019.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.
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 stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige.
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, 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 stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

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 försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
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 den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers
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 stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Stockholm denl april 2020
BDO Mälardalen AB

frion4,
Margaretha Moren
Auktoriserad revisor

/Aitn-Catrine undström
Förtroendevald revisor

345

Peter Pollak
Förtroendevald revisor

Sida 3(3)

346

347

348

349

350

351

352

353

REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Stiftelsen Ingrid & Ebbe Johannessons Minnesfond
Org.nr. 802408-3803
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Ingrid & Ebbe Johannessons Minnesfond för år
9019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs
närmare i avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den förtroendevalde revisorns ansvar". Vi
är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 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 fel 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:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, 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 fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
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• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens 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.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fåsta 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 stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.
• 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 de
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
Den förtroendevalde revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.

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 Stiftelsen
Ingrid & Ebbe Johannessons Minnesfond för år 2019.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.
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 stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige.
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, 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 stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

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 försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
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 den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers
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 stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Stockholm den 7 april 2020
BDO Mälardalen AB
aMitil, /169Y4'
Margaretha Moren
Auktoriserad revisor,

JA n- atrine Lundström
Förtroendevald revisor

Peter Pollak
Förtroendevald revisor

356
Sida 3(3)

357

358

359

360

361

362

363

364

REVISIONSBERÄTTELSE

Till styrelsen i Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom
Org.nr. 815201-1576
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för
idrottsungdom för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs
närmare i avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den förtroendevalde revisorns ansvar". Vi
är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 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 fel 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:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, 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 fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
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• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens 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.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 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 stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.
• 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 de
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
Den förtroendevalde revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.

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 Stiftelsen
Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom för år 2019.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.
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 stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige.
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt 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 enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, 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 stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

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 försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
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 den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers
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 stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Stockholm den 7' april 2020
BDO Mälardalen AB

aAdt,44,
Margaretha Moren
Auktoriserad revisor
t
/An -Catrine Lund röm
Förtroendevald revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till styrelsen i Stiftelsen Lydia och Oscar Linders Minnesfond
Org.nr. 802407-9942
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Lydia och Oscar Linders Minnesfond för år
2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs
närmare i avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den förtroendevalde revisorns ansvar". Vi
är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 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 fel 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:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, 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 fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

376
Sida 1(3)

• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens 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.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fåsta 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 stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.
• 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 de
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
Den förtroendevalde revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.

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 Stiftelsen
Lydia och Oscar Linders Minnesfond för år 2019.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.
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 stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige.
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt 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 enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, 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 stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

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 försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
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 den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers
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 stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Stockholm den "gapril 2020

"
a r-ttit,x_ rtol`e4.,

BDO Mälardalen AB

Margaretha Moren
Auktoriserad revisör
-)
k

,An -Catrine Lundström
Förtroendevald revisor

Peter Pollak
Förtroendevald revisor
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Styrelsen för Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2020.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Allmänt om verksamheten
Vid Svenska Diabetesförbundets riksstämma 1958 beslutades att en särskild stiftelse skulle bildas för
förbundets hjälpfond. För stiftelsen antogs stadgar samt överfördes medlen från "hjälpfonden". Nu
gällande stadgar antogs i december 1979.

Verksamhet
Stiftelsens ändamål är att lämna ekonomisk hjälp av akut och tillfällig karaktär till medlemmar av
Svenska Diabetesförbundet lokalföreningar i den utsträckning andra hjälpåtgärder från samhällets sida
inte står till hands. Hjälpbehovet ska ha anknytning till vården av sjukdomen eller till diabetiska
senkomplikationer.
Av beslutet att anta stadgan framgår att ändamålsparagrafen ska tolkas så att även sociala aspekter ska
ligga till grund för beslut om tilldelning av medel.
Som grundläggande villkor för att kunna beviljas anslag gäller att sökanden vid ansökningstillfället varit
medlem i Diabetesförbundet i minst ett år.
Svenska Diabetesförbundet är förvaltare för stiftelsen. Beslutsorgan utgörs av förbundets stiftelseutskott.
Stiftelsens hela kapital är tillgängligt för utdelning av anslag. Medel kan tillföras genom bl.a.
insamlingar, donationer, gåvor och anslag. Några insatser för detta har inte gjorts under året.
Stiftelsen ingår i samförvaltning hos Handelsbanken, i syfte att få högre avkastning och lägre
förvaltningskostnader. Stiftelsens andel i samförvaltningen är per 2020-12-31 1,6282 %.
Samförvaltningens totala innehav av värdepapper är per 2020-12-31 11 458 190 (marknadsvärde 13 235
124 kr). Stiftelsens förmögenhet uppgår per 2020-12-31 till 215 494 kr.

Året med det pandemiska läget ledde till en ordentlig börskursnedgång under våren 2020. Börsen
återhämtade sig dock väl, vilket ledde till att utdelningsnivån trots det speciella läget kunde ligga
på en tillfredställande nivå.
Flerårsöversikt (Kr)
Stiftelsens intäkter
Eget kapital
Förvaltningsresultat
Beslutade bidrag
Antal destinatärer
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8 275
181 157
5 679
11 000
3
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2019
6 553
185 001
3 360
13 500
9

2018
5 027
209 887
1 831
15 000
25
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3 665
168 937
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15 850
7

2016
6 431
181 603
2 978
15 000
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Främjande av ändamålet
Stiftelsen ändrade under 2012, efter tolkning av stadgan, redovisningen så att hela kapitalet är tillgängligt
för utdelning av anslag. Sedan 2014 tillämpas ett löpande ansökningsförfarande där stiftelseutskottet tar
ställning till inkomna ansökningar. Utlysning har skett genom annons i tidningen Allt om Diabetes och
genom information på Diabetesförbundets hemsida.
Stiftelsen har beslutat om anslag vid 2 tillfällen. 6 personer beviljades anslag om sammanlagt 11 000 kr.

Förändring av eget kapital
Eget kapital 2020-01-01
Årets förändring av
omräkningsdifferenser:
Årets resultat
Beviljade anslag
Eget kapital 2020-12-31

Fritt
kapital
185 001

Totalt eget
kapital
185 001

1
7 155
-11 000
181 157

1
7 155
-11 000
181 157

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

8 275
8 275

6 553
6 553

-2 596
-2 596

-3 193
-3 193

5 679

3 360

1 476
1 476

560
560

Resultat efter finansiella poster

7 155

3 920

Årets vinst

7 155

3 920

Not

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Utdelning
Verksamhetens kostnader
Förvaltningskostnader

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
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Not

2020-12-31

2019-12-31

186 567
186 567
186 567

191 246
191 246
191 246

378
378

0
0

313
691

392
392

187 258

191 638

181 157
181 157
181 157

185 001
185 001
185 001

4 472
1 629
6 101

5 009
1 628
6 637

187 258

191 638

TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

2

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen 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.

Balansräkningen
Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta
transaktionsutgifter. Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta
värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är
räntebärande 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.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men inte
verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Omräkningsdifferenser
Omräkningsdifferens som ingår i fritt eget kapital redovisas i noten till eget kapital under posten
Omräkningsdifferens Samförvaltning. Omräkningsdifferens är en konsekvens av att eget kapital inte
beräknas med Samförvaltningens fördelningsnyckel utan beräknas manuellt med avdrag för
stiftelsespecifika poster samt beviljade bidrag utbetalade av Svenska Diabetesförbundet.
Fördelningsnyckel beräknas utifrån föregående års utgående marknadsvärde med avdrag för beviljade
bidrag.
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Not 2 Värdepappersinnehav
2020-12-31

2019-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp/försäljning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

191 246
-4 679
186 567

224 203
-32 957
191 246

Utgående bokfört värde

186 567

191 246

Marknadsvärde 2020-12-31: 215 494 kr (212 270)
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Stockholm 2021-04-09

Thomas Löfvenius
Ordförande

Anna Stigsdotter Jansson
Förste vice ordförande

Helene Hellmark Knutsson
Andre vice ordförande

Jonas Bergstedt
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-04-27

Margaretha Morén
Auktoriserad revisor

Ann-Catrine Lundström
Förtroendevald revisor

Peter Pollak
Förtroendevald revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond
Org.nr. 802012-2431

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen
Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond för år 2020.

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 fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning
per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för
året enligt årsredovisningslagen.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens 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.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den
förtroendevalda revisorns ansvar". Vi är oberoende i
förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag
som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

Rapport om årsredovisningen

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 stiftelsens
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen 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 stiftelse inte längre kan fortsätta
verksamheten.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten.
Den 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 avser att likvidera stiftelsen,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

• 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 de betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 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
fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om
årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat
och ställning.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

BDO Mälardalen AB

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Svenska
Diabetesförbundets Hjälpfond för år 2020.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.

Margaretha Moren

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 stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Auktoriserad revisor

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 enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande, 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
stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
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 försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder den auktoriserade revisorn 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 den auktoriserade revisorns
professionella bedömning och övriga valda revisorers
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
stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande.

Stockholm den
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Styrelsen för Stiftelsen Lydia och Oscar Linders Minnesfond får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2020.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Allmänt om verksamheten
Stiftelsen bildades 1967 efter en testamentarisk gåva från direktören Oscar Linder, Stockholm.

Verksamhet
Stiftelsens ändamål är att lämna ekonomisk hjälp i anslutning till julen till pensionerade medlemmar i
Svenska Diabetesförbundet.
Som grundläggande villkor för att kunna beviljas anslag gäller att sökanden vid ansökningstillfället varit
medlem i Diabetesförbundet i minst ett år.
Av stiftelsens avkastning ska 10% föras till kapitalet. Resten får användas för stiftelsens ändamål.

Svenska Diabetesförbundet är förvaltare för stiftelsen. Beslutsorgan utgörs av förbundsstyrelsen.
Stiftelsen ingår i samförvaltning hos Handelsbanken, i syfte att få högre avkastning och lägre
förvaltningskostnader. Stiftelsens andel i samförvaltningen är per 2020-12-31 9,2918 %.
Samförvaltningens totala innehav av värdepapper är per 2020-12-31 11 458 190 kr (marknadsvärde 13
235 124 kr). Stiftelsens Förmögenhet uppgår per 2020-12-31 till 1 229 781 kr.

Året med det pandemiska läget ledde till en ordentlig börskursnedgång under våren 2020. Börsen
återhämtade sig dock väl, vilket ledde till att utdelningsnivån trots det speciella läget kunde ligga
på en tillfredställande nivå.

Flerårsöversikt (Kr)
Stiftelsens intäkter
Eget kapital
Förvaltningsresultat
Beslutade bidrag
Antal destinatärer

2020
47 221
1 033 797
32 404
50 000
25

2019
36 957
1 043 375
18 949
50 000
26

2018
25 656
1 071 212
9 344
50 000
32

2017
18 291
836 341
-1 150
60 000
39

2016
31 497
889 667
14 611
38 200
28

Främjande av ändamålet
Stiftelsen har under året utlyst anslag om 50 000 kr. Utlysningen har skett genom annons i tidningen Allt
om Diabetes och genom information på Diabetesförbundets hemsida.
Stiftelseutskottet beslutade om utdelning till 25 sökande om sammanlagt 50 000 kr i enlighet med
gällande riktlinjer.
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Förändring av eget kapital
Eget kapital 2020-01-01
Årets förändring av
omräkningsdifferenser
Beviljade bidrag
Årets resultat
Eget kapital 2020-12-31

Bundet
kapital
720 350

Fritt eget
kapital
323 025

Totalt
eget kapital
1 043 375

720 350

-408
-50 000
40 829
313 446

-408
-50 000
40 829
1 033 796

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

47 221
47 221

36 957
36 957

-14 817
-14 817

-18 008
-18 008

32 404

18 949

8 425
8 425

3 156
3 156

Resultat efter finansiella poster

40 829

22 105

Årets vinst

40 829

22 105

Not

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Utdelningar
Verksamhetens kostnader
Förvaltningskostnader

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Summa finansiella intäkter
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Not

2020-12-31

2019-12-31

1 064 667
1 064 667
1 064 667

1 078 595
1 078 595
1 078 595

2 155
2 155

0
0

1 788
3 943

2 213
2 213

1 068 610

1 080 808

720 350
720 350

720 350
720 350

313 447
313 447
1 033 797

323 025
323 025
1 043 375

25 521
9 292
34 813

28 248
9 185
37 433

1 068 610

1 080 808

TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

2

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet kapital
Bundet kapital

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen 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.
Balansräkningen
Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta
transaktionsutgifter. Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta
värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är
räntebärande 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.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men inte
verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Det bundna kapitalet utgörs av stiftelsekapital
och övriga kapitaliseringar, som inte är tillgängliga för utdelning. 10 % av realisationsresultatet
samt eventuell nedskrivning/återföring nedskrivning av värdepappersinnehav omförs till/från
bundet eget kapital. Fritt eget kapital utgörs av balanserade vinstmedel, som är tillgängliga för
bidrag samt den utdelningsbara delen av årets resultat. Beviljade bidrag redovisas direkt mot eget
Omräkningsdifferenser
Omräkningsdifferens som ingår i fritt eget kapital redovisas i noten till eget kapital under posten
Omräkningsdifferens Samförvaltning. Omräkningsdifferens är en konsekvens av att eget kapital inte
beräknas med Samförvaltningens fördelningsnyckel utan beräknas manuellt med avdrag för
stiftelsespecifika poster samt beviljade bidrag utbetalade av Svenska Diabetesförbundet.
Fördelningsnyckel beräknas utifrån föregående års utgående marknadsvärde med avdrag

397

Transaktion 09222115557444979859

Signerat TL, ASJ, HHK, JB, DF, LJ, ON, KN, LP, AL, PP, MM

Stiftelsen Lydia och Oscar Linders Minnesfond
Org.nr 802407-9942

6 (7)

Not 2 Värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp/försäljning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående bokfört värde

2020-12-31
1 078 595
-13 928
1 064 667

2019-12-31
1 144 279
-65 684
1 078 595

1 064 667

1 078 595

Marknadsvärde 2020-12-31: 1 229 781 (1 197 154)
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Stiftelsen Lydia och Oscar Linders Minnesfond
Org.nr. 802407-9942

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen
Lydia och Oscar Linders Minnesfond för år 2020.

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 fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning
per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för
året enligt årsredovisningslagen.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens 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.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den
förtroendevalde revisorns ansvar". Vi är oberoende i
förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag
som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

Rapport om årsredovisningen

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 stiftelsens
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen 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 stiftelse inte längre kan fortsätta
verksamheten.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten.
Den 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 avser att likvidera stiftelsen,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

• 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 de betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 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
fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.

Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om
årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat
och ställning.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

BDO Mälardalen AB

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Lydia och Oscar
Linders Minnesfond för år 2020.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.

Margaretha Moren
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 stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt
fullgjort mitt 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 enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande, 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
stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
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 försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder den auktoriserade revisorn 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 den auktoriserade revisorns
professionella bedömning och övriga valda revisorers
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
stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande.

Stockholm den
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Styrelsen för Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Allmänt om verksamheten
Stiftelsen bildades 1989 efter en testamentarisk gåva från Karin Pettersson, Piteå, uppgående till
cirka 400 000 kr.
Verksamhet
Stiftelsen ändamål är att årligen dela ut avkastningen av kapitalet som stipendier till
ungdomar med diabetes som utövar någon form av idrott. Stipendierna ska användas till
resor och träningsläger.
Som grundläggande villkor tör att kunna beviljas stipendium gäller att sökanden vid
ansökningstillfället varit medlem i Diabetesförbundet i minst ett år.
Svenska Diabetesförbundet är förvaltare för stiftelsen. Beslutsorgan utgöras av
förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen utser en särskild stipendienämnd som beslutar om utdelning av stipendier.
Stipendienämnden består av ledamöterna i Svenska Diabetesförbundets stiftelseutskott, en
representant från Ung Diabetes, en representant från förbundets föräldraråd, en representant för
läkarkåren verksam inom behandling av diabetes hos barn och ungdomar samt en representant
för idrottsrörelsen.
Stipendienämnden har fastställt kriterier för bedömning av ansökningar. Utdelning sker i
anslutning till Svenska Diabetesförbundets riksstämma eller förbundskonferens. Stipendiater
förbinder sig att på så sätt som tidningen Allt om Diabetes redaktion finner lämpligt, medverka
i tidningen och där redovisa sin verksamhet.
Stiftelsen ingår i samförvaltning hos Handelsbanken, i syfte att få högre avkastning och lägre
förvaltningskostnader. Stiftelsens andel i samförvaltningen är per 2020-12-31 6,0334 %.
Samförvaltningens totala innehav av värdepapper är per 2020-12-31 11 458 190 kr
(marknadsvärde 13 235 124 kr). Stiftelsens förmögenhet uppgår per 2020-12-31 till 798 528 kr.
Året med det pandemiska läget ledde till en ordentlig börskursnedgång under våren 2020. Börsen
återhämtade sig dock väl, vilket ledde till att utdelningsnivån trots det speciella läget kunde ligga
på en tillfredställande nivå.
Flerårsöversikt (Kr)
Stiftelsens intäkter
Eget kapital
Förvaltningsresultat
Lämnade stipendier
Antal destinärer
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2020
30 662
671 278
21 041
50 000
5
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2019
24 598
694 458
12 612
50 000
13

2018
17 483
729 975
6 368
50 000
9

2017
12 710
581 172
-799
50 000
17

Signerat TL, ASJ, HHK, JB, DF, LJ, ON, KN, LP, AL, PP, MM

2016
22 164
625 866
10 302
30 000
11

Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom
Org.nr 815201-1576

2 (7)

Främjande av ändamålet
Stiftelsen beslutade under 2020 att lysa ut stipendier om 50 000 kr. Utlysning har skett genom
annons i tidningen Allt om Diabetes och genom information på Diabetesförbundets hemsida.
Antalet sökanden till stipendier under 2020 var 11 st, av dessa beviljades 5 st. Totalt beslutade
stipendier under året uppgår till 50 000 kr.
Förändring av eget kapital
Eget kapital 2020-01-01
Årets förändring av
omräkningsdifferenser
Årets resultat
Beviljade stipendier
Eget kapital 2020-12-31

Bundet
kapital
457 455

457 455

Fritt eget
kapital
237 003

Summa eget
kapital
694 458

308
26 512
-50 000

308
26 512
-50 000

213 823

671 278

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

30 662
30 662

24 598
24 598

-9 621
-9 621

-11 986
-11 986

21 041

12 612

5 471
5 471

2 101
2 101

Resultat efter finansiella poster

26 512

14 713

Årets vinst

26 512

14 713

Not

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Utdelningar
Verksamhetens kostnader
Förvaltningskostnader

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
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Not

2020-12-31

2019-12-31

691 323
691 323
691 323

717 900
717 900
717 900

1 399
1 399

0
0

1 161
2 560

1 473
1 473

693 883

719 373

457 455
457 455

457 455
457 455

213 823
213 823
671 278

237 003
237 003
694 458

16 572
6 033
22 605

18 801
6 114
24 915

693 883

719 373

TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

2

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet kapital
Bundet kapital

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen 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.
Balansräkning
Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta
transaktionsutgifter. Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta
värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är räntebärande 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. .
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men inte
verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget Kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Det bundna kapitalet utgörs av stiftelsekapital
och övriga kapitaliseringar, som inte är tillgängliga för utdelning. Realisationsresultatet samt
eventuell nedskrivning/återföring nedskrivning av värdepappersinnehav omförs till/från bundet
eget kapital. Fritt eget kapital utgörs av balanserade vinstmedel, som är tillgängliga för bidrag
samt den utdelningsbara delen av årets resultat. Beviljade bidrag redovisas direkt mot eget
kapital.
Omräkningsdifferenser
Omräkningsdifferens som ingår i fritt eget kapital redovisas i noten till eget kapital under posten
Omräkningsdifferens Samförvaltning. Omräkningsdifferens är en konsekvens av att eget kapital inte
beräknas med Samförvaltningens fördelningsnyckel utan beräknas manuellt med avdrag för
stiftelsespecifika poster samt beviljade bidrag utbetalade av Svenska Diabetesförbundet.
Fördelningsnyckel beräknas utifrån föregående års utgående marknadsvärde med avdrag för beviljade
bidrag.
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Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp/fösäljning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående bokfört värde

2020-12-31
717 900
-26 577
691 323

2019-12-31
779 767
-61 867
717 900

691 323

717 900

Marknadsvärde 20-12-31: 798 528 kr (796 803)
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom
Org.nr. 815201-1576

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen
Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom för år
2020.

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 fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning
per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för
året enligt årsredovisningslagen.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens 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.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den
förtroendevalda revisorns ansvar". Vi är oberoende i
förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag
som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

Rapport om årsredovisningen

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 stiftelsens
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen 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 stiftelse inte längre kan fortsätta
verksamheten.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten.
Den 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 avser att likvidera stiftelsen,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

• 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 de betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 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
fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om
årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat
och ställning.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

BDO Mälardalen AB

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Karin och
Henrik Petterssons fond för idrottsungdom för år 2020.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.

Margaretha Moren
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 stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt
fullgjort mitt 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 enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande, 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
stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
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 försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder den auktoriserade revisorn 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 den auktoriserade revisorns
professionella bedömning och övriga valda revisorers
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
stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande.

Stockholm den

413

2 (2)

Ann-Catrine Lundström

Peter Pollak

Förtroendevald revisor

Förtroendevald revisor
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Styrelsen för Stiftelsen Ingrid & Ebbe Johannessons Minnesfond får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2020.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Allmänt om verksamheten
Stiftelsen bildades 1998 efter en testamentarisk gåva av Ingrid Johannesson, Uppsala. Genom
beslut av Kammarkollegiet tillfördes även halva arvet efter hennes bror Ebbe Johannesson till
stiftelsen. Syskonen hade bott tillsammans sedan 1980-talet och avled med kort tid efter varandra
hösten 1997.
Verksamhet
Stiftelsens ändamål är att utdela bidrag med inriktning på rehabilitering av svenska barn med
diabetes, så att de kan ha lite roligt.
Som grundläggande villkor för att kunna beviljas bidrag gäller att sökanden vid
ansökningstillfället varit medlem i Svenska Diabetesförbundet sedan minst ett år.
Svenska Diabetesförbundet är förvaltare för stiftelsen. Beslutsorgan utgörs av förbundsstyrelsen
Stiftelsens hela kapital är tillgängligt för utdelning.
Stiftelsen ingår i samförvaltning hos Handelsbanken, i syfte att få högre avkastning och lägre
förvaltningskostnader. Stiftelsens andel i samförvaltningen är per 2020-12-31 15,2609 %.
Samförvaltningens totala innehav av värdepapper är per 2020-12-31 11 458 190 kr
(marknadsvärde 13 235 124 kr). Stiftelsens förmögenhet uppgår per 2020-12-31 till 2 019 799 kr.
Året med det pandemiska läget ledde till en ordentlig börskursnedgång under våren 2020. Börsen
återhämtade sig dock väl, vilket ledde till att utdelningsnivån trots det speciella läget kunde ligga
på en tillfredställande nivå.
Flerårsöversikt (Kr)
Stiftelsens intäkter
Eget kapital
Förvaltningsresultat
Lämnade bidrag
Antal destinärer

2020
77 556
1 697 926
53 220
46 694
8

2019
59 486
1 679 387
30 501
150 000
36

2018
42 987
1 794 832
15 657
150 000
32

2017
31 669
1 448 075
-1 992
150 000
43

2016
55 868
1 574 334
25 966
150 000
42

Främjande av ändamålet
Under 2020 utlyste stiftelsen anslag om 200 000 kr. Utlysning har skett genom annons i
tidningen Allt om Diabetes och information på Diabetesförbundets hemsida.
24 sökande ansökte om anslag under 2020 års ansökningsomgång. Styrelsen beviljade 8 sökande
anslag.
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Förändring av eget kapital
Eget kapital 2020-01-01
Årets förändring av
omräkningsdifferenser
Årets resultat
Beviljade stipendier
Eget kapital 2020-12-31

418

Fritt eget
kapital
1 679 387

Summa eget
kapital
1 679 387

-1 826
67 059
-46 694
1 697 926

-1 826
67 059
-46 694
1 697 926
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

77 556
77 556

59 486
59 486

-24 336
-24 336

-28 985
-28 985

53 220

30 501

13 838
13 838

5 080
5 080

Resultat efter finansiella poster

67 058

35 581

Årets vinst

67 059

35 580

Not

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Utdelning
Verksamhetens kostnader
Förvaltningskostnader

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar

419

Transaktion 09222115557444977155

Signerat TL, ASJ, HHK, JB, DF, LJ, ON, KN, LP, AL, PP, MM

Stiftelsen Ingrid & Ebbe Johannessons Minnesfond
Org.nr 802408-3803

Balansräkning

4 (7)

Not

2020-12-31

2019-12-31

1 748 628
1 748 628
1 748 628

1 736 077
1 736 077
1 736 077

3 539
3 539

0
0

2 937
6 476

3 562
3 562

1 755 104

1 739 639

1 697 926
1 697 926
1 697 926

1 679 387
1 679 387
1 679 387

41 916
15 262
57 178

45 467
14 785
60 252

1 755 104

1 739 639

TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

2

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen 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.
Balansräkningen
Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta
transaktionsutgifter. Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta
värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är räntebärande 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. .
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men inte
verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget Kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Det bundna kapitalet utgörs av stiftelsekapital
och övriga kapitaliseringar, som inte är tillgängliga för utdelning. Realisationsresultatet samt
eventuell nedskrivning/återföring nedskrivning av värdepappersinnehav omförs till/från bundet
eget kapital. Fritt eget kapital utgörs av balanserade vinstmedel, som är tillgängliga för bidrag
samt den utdelningsbara delen av årets resultat. Beviljade bidrag redovisas direkt mot eget
kapital.
Omräkningsdifferenser
Omräkningsdifferens som ingår i fritt eget kapital redovisas i noten till eget kapital under posten
Omräkningsdifferens Samförvaltning. Omräkningsdifferens är en konsekvens av att eget kapital inte
beräknas med Samförvaltningens fördelningsnyckel utan beräknas manuellt med avdrag för
stiftelsespecifika poster samt beviljade bidrag utbetalade av Svenska Diabetesförbundet.
Fördelningsnyckel beräknas utifrån föregående års utgående marknadsvärde med avdrag för beviljade
bidrag.
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Not 2 Värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp/försäljning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

2020-12-31
1 736 077
12 551
1 748 628

2019-12-31
1 917 258
-181 181
1 736 077

1 748 628

1 736 077

Marknadsvärde 20-12-31: 2 019 799 kr (1 926 902)
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Dick Fridén
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Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-04-27

Margaretha Morén
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Peter Pollak
Förtroendevald revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Stiftelsen Ingrid & Ebbe Johannessons Minnesfond
Org.nr. 802408-3803

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen
Ingrid & Ebbe Johannessons Minnesfond för år 2020.

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 fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning
per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för
året enligt årsredovisningslagen.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens 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.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den
förtroendevalde revisorns ansvar". Vi är oberoende i
förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag
som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

Rapport om årsredovisningen

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 stiftelsens
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen 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 stiftelse inte längre kan fortsätta
verksamheten.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten.
Den 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 avser att likvidera stiftelsen,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

• 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 de betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 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
fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.

Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om
årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat
och ställning.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

BDO Mälardalen AB

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Ingrid & Ebbe
Johannessons Minnesfond för år 2020.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.

Margaretha Moren
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 stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt
fullgjort mitt 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 enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande, 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
stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
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 försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder den auktoriserade revisorn 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 den auktoriserade revisorns
professionella bedömning och övriga valda revisorers
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
stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande.

Stockholm den

425

2021

2 (2)

Ann-Catrine Lundström

Peter Pollak

Förtroendevald revisor

Förtroendevald revisor

Verification
Transaction ID

BJTgT-Nwd-BkRlabEDO

Document

Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons Minnesfond RÅ 2020.pdf

Pages

2

Sent by

Isac Bechir Dahlstedt

Signing parties
Margaretha Morén

margaretha.moren@bdo.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Ann-Catrine Lundströn

anci.lundstrom@telia.com

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Peter Pollak

peter.r.pollak@gmail.com

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Activity log
E-mail invitation sent to anci.lundstrom@telia.com
2021-04-26 11:51:33 CEST,
E-mail invitation sent to margaretha.moren@bdo.se
2021-04-26 11:51:33 CEST,
E-mail invitation sent to peter.r.pollak@gmail.com
2021-04-26 11:51:34 CEST,
E-mail invitation sent to anci.lundstrom@telia.com
2021-04-27 08:43:57 CEST,
E-mail invitation sent to peter.r.pollak@gmail.com
2021-04-27 08:44:28 CEST,
Clicked invitation link Margaretha Morén
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36,2021-04-27
09:06:48 CEST,IP address: 78.67.206.200
Document viewed by Margaretha Morén
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36,2021-04-27
09:06:48 CEST,IP address: 78.67.206.200
Document signed by Irma Margaretha Morén
Birth date: 1964/06/18,2021-04-27 09:07:08 CEST,
E-mail invitation sent to peter.r.pollak@gmail.com
2021-04-27 13:20:15 CEST,
Clicked invitation link Peter Pollak
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15,2021-04-27
13:20:38 CEST,IP address: 83.248.56.27
Document viewed by Peter Pollak
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15,2021-04-27
13:20:38 CEST,IP address: 83.248.56.27

426

Document signed by Peter Robert Pollak
Birth date: 1942/07/23,2021-04-27 13:21:18 CEST,
E-mail invitation sent to anci.lundstrom@telia.com
2021-04-27 13:23:13 CEST,
Clicked invitation link Ann-Catrine Lundströn
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36,2021-04-27
13:33:29 CEST,IP address: 78.73.9.177
Document viewed by Ann-Catrine Lundströn
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36,2021-04-27
13:33:30 CEST,IP address: 78.73.9.177
Document signed by ANNA KATARINA LUNDSTRÖM
Birth date: 1967/05/31,2021-04-27 13:33:54 CEST,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

427

Årsredovisning
för

Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs Fond
802424-1096

Räkenskapsåret

2020

428

Transaktion 09222115557444979312

Signerat TL, ASJ, HHK, JB, DF, LJ, ON, KN, LP, AL, PP, MM

Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs Fond
Org.nr 802424-1096

1 (6)

Styrelsen för Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs Fond får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2020.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Allmänt om verksamheten
Stiftelsen bildades 2003 efter en testamentarisk gåva av Inga-Lisa och Stig Göthberg, Bromölla,
varvid stiftelsen tillfördes ett kapital på 1 700 292 kronor.
Verksamhet
Stiftelsens ändamål är att årligen dela ut 25 000 kr - ränta och kapital - till behövande barn med
diabetes samt till forskning så länge medlen räcker.
Svenska Diabetesförbundet är förvaltare för stiftelsen. Beslutsorgan utgörs av Förbundsstyrelsen.
Stiftelsens hela kapital är tillgängligt för utdelning av anslag.
Stiftelsen ingår i samförvaltning hos Handelsbanken, i syfte att få högre avkastning och lägre
förvaltningskostnader. Stiftelsens andel i samförvaltningen är per 2020-12-31 26,9890 %.
Samförvaltningens totala innehav av värdepapper är per 2020-12-31 11 458 190 kr
(marknadsvärde 13 235 124 kr). Stiftelsens förmögenhet uppgår per 2020-12-31 till 3 572 028 kr.
Året med det pandemiska läget ledde till en ordentlig börskursnedgång under våren 2020. Börsen
återhämtade sig dock väl, vilket ledde till att utdelningsnivån trots det speciella läget kunde ligga
på en tillfredställande nivå.
Flerårsöversikt (Kr)
Stiftelsens intäkter
Eget kapital
Förvaltningsresultat
Beslutade bidrag

2020
137 158
3 002 787
94 120
25 000

2019
103 227
2 914 304
52 928
25 000

2018
68 871
2 875 553
25 084
25 000

2017
47 412
2 167 930
-2 985
25 000

Främjande av ändamålet
Stiftelsen har betalt ut 25 000 kr i anslag under året.

Förändring av eget kapital
Eget kapital 2020-01-01
Årets förändring av
omräkningsdifferenser
Årets resultat
Beviljade bidrag
Eget kapital 2019-12-31
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Fritt eget
kapital
2 914 304

Summa eget
kapital
2 914 304

-5 110
118 593
-25 000
3 002 787

-5 110
118 593
-25 000
3 002 787
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

137 158
137 158

103 227
103 227

-43 038
-43 038

-50 299
-50 299

94 120

52 928

24 473
24 473

8 816
8 816

Resultat efter finansiella poster

118 593

61 744

Årets vinst

118 593

61 744

Not

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Utdelningar
Verksamhetens kostnader
Förvaltningskostnader

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
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Not

2020-12-31

2019-12-31

3 092 454
3 092 454
3 092 454

3 012 680
3 012 680
3 012 680

6 258
6 258

0
0

5 194
11 452

6 181
6 181

3 103 906

3 018 861

3 002 787
3 002 787
3 002 787

2 914 304
2 914 304
2 914 304

1 134
72 996
26 989
101 119

308
78 593
25 656
104 557

3 103 906

3 018 861

TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

2

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Skuld avseende beslutade ej utbetalda bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen 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.
Balansräkning
Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta
transaktionsutgifter. Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta
värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är räntebärande 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. .
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men inte
verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget Kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Det bundna kapitalet utgörs av stiftelsekapital
och övriga kapitaliseringar, som inte är tillgängliga för utdelning. Realisationsresultatet samt
eventuell nedskrivning/återföring nedskrivning av värdepappersinnehav omförs till/från bundet
eget kapital. Fritt eget kapital utgörs av balanserade vinstmedel, som är tillgängliga för bidrag
samt den utdelningsbara delen av årets resultat. Beviljade bidrag redovisas direkt mot eget
kapital.
Omräkningsdifferenser
Omräkningsdifferens som ingår i fritt eget kapital redovisas i noten till eget kapital under posten
Omräkningsdifferens Samförvaltning. Omräkningsdifferens är en konsekvens av att eget kapital inte
beräknas med Samförvaltningens fördelningsnyckel utan beräknas manuellt med avdrag för
stiftelsespecifika poster samt beviljade bidrag utbetalade av Svenska Diabetesförbundet.
Fördelningsnyckel beräknas utifrån föregående års utgående marknadsvärde med avdrag för beviljade
bidrag.
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Not 2 Värdepappersinnehav
2020-12-31

2019-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp/försäljning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 012 680
79 774
3 092 454

3 071 696
-59 016
3 012 680

Utgående bokfört värde

3 092 454

3 012 680

Marknadsvärde 20-12-31: 3 572 028 kr (3 343 819)
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs Fond
Org.nr. 802424-1096

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen
Inga-Lisa och Stig Göthbergs Fond för år 2020.

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 fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning
per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för
året enligt årsredovisningslagen.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens 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.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den
förtroendevalde revisorns ansvar". Vi är oberoende i
förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag
som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

Rapport om årsredovisningen

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 stiftelsens
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen 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 stiftelse inte längre kan fortsätta
verksamheten.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten.
Den 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 avser att likvidera stiftelsen,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

• 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 de betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 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
fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.

Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om
årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat
och ställning.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

BDO Mälardalen AB

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Inga-Lisa och
Stig Göthbergs Fond för år 2020.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.

Margaretha Moren
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 stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt
fullgjort mitt 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 enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande, 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
stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
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 försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder den auktoriserade revisorn 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 den auktoriserade revisorns
professionella bedömning och övriga valda revisorers
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
stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande.

Stockholm den
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Ann-Catrine Lundström

Peter Pollak

Förtroendevald revisor

Förtroendevald revisor
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Styrelsen för Stiftelsen Edla och Nils Eric Wickbergs fond för Diabetesforskning får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Allmänt om verksamheten
Stiftelsen bildades 1984 efter en donation på 100 000 kr från Nils Eric Wickberg, Åstorp, till
minne av hans hustru Edla Wickberg.
Verksamhet
Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen efter Svenska Diabetesförbundets val får
disponeras för i första hand forskning angående syn- och kärlbesvär i samband med diabetes
och i andra hand annan diabetesforskning.
Svenska Diabetesförbundet är förvaltare för stiftelsen. Beslutsorgan utgörs av förbundsstyrelsen.
Stiftelsen ingår i samförvaltning hos Handelsbanken, i syfte att få högre avkastning och lägre
förvaltningskostnader. Stiftelsens andel i samförvaltningen är per 2020-12-31 30,2685 %.
Samförvaltningens totala innehav av värdepapper är per 2020-12-31 11 458 190 kr
(marknadsvärde 13 235 124 kr). Stiftelsens förmögenhet uppgår per 2020-12-31 till 4 006 074 kr.
Året med det pandemiska läget ledde till en ordentlig börskursnedgång under våren 2020. Börsen
återhämtade sig dock väl, vilket ledde till att utdelningsnivån trots det speciella läget kunde ligga
på en tillfredställande nivå.
Flerårsöversikt (Kr)
Stiftelsens intäkter
Eget kapital
Förvaltningsresultat
Beslutade bidrag

2020
153 825
3 367 664
105 558
400 000

2019
128 516
3 628 245
65 894
200 000

2018
89 852
3 751 594
32 726
165 584

2017
63 911
2 922 304
-4 020
132 642

Främjande av ändamålet
Anslag om 400 000 kr har beviljats under året.
Förändring av eget kapital
Eget kapital 2020-01-01
Årets förändring av
omräkningsdefferenser
Årets resultat
Beviljade bidrag
Eget kapital 2020-12-31
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Bundet
kapital
2 756 720

Fritt eget
kapital
871 525

Summa eget
kapital
3 628 245

2 756 720

6 415
133 004
-400 000
610 944

6 415
133 004
-400 000
3 367 664
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106 563
2 959 445
49 353
70 083
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

153 825
153 825

128 516
128 516

-48 267
-48 267

-62 622
-62 622

105 558

65 894

27 447
27 447

10 976
10 976

Resultat efter finansiella poster

133 005

76 870

Årets vinst

133 004

76 870

Not

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Utdelning
Verksamhetens kostnader
Förvaltningskostnader

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
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Not

2020-12-31

2019-12-31

3 468 226
3 468 226
3 468 226

3 750 721
3 750 721
3 750 721

7 019
7 019

0
0

5 825
12 844

7 695
7 695

3 481 070

3 758 416

2 756 720
2 756 720

2 756 720
2 756 720

610 944
610 944
3 367 664

871 525
871 525
3 628 245

83 137
30 269
113 406

98 230
31 941
130 171

3 481 070

3 758 416

TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

2

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet kapital
Bundet kapital

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen 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.
Balansräkningen
Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta
transaktionsutgifter. Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta
värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är
räntebärande 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.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men inte
verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget Kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Det bundna kapitalet utgörs av stiftelsekapital
och övriga kapitaliseringar, som inte är tillgängliga för utdelning. Realisationsresultatet samt
eventuell nedskrivning/återföring nedskrivning av värdepappersinnehav omförs till/från bundet
eget kapital. Fritt eget kapital utgörs av balanserade vinstmedel, som är tillgängliga för bidrag
samt den utdelningsbara delen av årets resultat. Beviljade bidrag redovisas direkt mot eget
kapital.
Omräkningsdifferenser
Omräkningsdifferens som ingår i fritt eget kapital redovisas i noten till eget kapital under posten
Omräkningsdifferens Samförvaltning. Omräkningsdifferens är en konsekvens av att eget kapital inte
beräknas med Samförvaltningens fördelningsnyckel utan beräknas manuellt med avdrag för
stiftelsespecifika poster samt beviljade bidrag utbetalade av Svenska Diabetesförbundet.
Fördelningsnyckel beräknas utifrån föregående års utgående marknadsvärde med avdrag för beviljade
bidrag.
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Not 2 Värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp/försäljning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

2020-12-31
3 750 721
-282 495
3 468 226

2019-12-31
4 007 490
-256 769
3 750 721

3 468 226

3 750 721

Marknadsvärde 20-12-31: 4 006 074 kr (4 162 988)
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Stiftelsen Edla och Nils Eric Wickbergs Fond för Diabetesforskning
Org.nr. 802405-2857

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Edla
och Nils Eric Wickbergs Fond för Diabetesforskning för år
2020.

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 fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning
per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för
året enligt årsredovisningslagen.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens 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.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den
förtroendevalde revisorns ansvar". Vi är oberoende i
förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag
som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

Rapport om årsredovisningen

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 stiftelsens
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen 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 stiftelse inte längre kan fortsätta
verksamheten.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten.
Den 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 avser att likvidera stiftelsen,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

• 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 de betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 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
fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.

Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om
årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat
och ställning.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

BDO Mälardalen AB

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Edla och Nils
Eric Wickbergs Fond för Diabetesforskning för år 2020.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.

Margaretha Moren
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 stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt
fullgjort mitt 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 enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande, 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
stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
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 försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder den auktoriserade revisorn 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 den auktoriserade revisorns
professionella bedömning och övriga valda revisorers
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
stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande.

Stockholm den
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Ann-Catrine Lundström

Peter Pollak
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Styrelsen för Stiftelsen Bror Lindahls Fond 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Allmänt om verksamheten
Stiftelsen bildades 1987 efter Kammarkollegiets beslut om permutation av bestämmelser i Bror
Lindahls testamente. Beslutet innebar en fastighet i Vellinge kommun som förbundet erhållit i
testamentarisk gåva att använda för rekreation och semestervistelse för medlemmarna fick säljas.
Genom köpeskillingen bildades stiftelsen.
Verksamhet
Stiftelsens ändamål är att utdela enskilda bidrag för finansiering av till rekreation och
semestervistelse för medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.
Av stiftelsens avkastning ska 10 % föras till kapitalet. Resten får användas för stiftelsens
ändamål.
Som grundläggande villkor för att kunna beviljas anslag gäller att sökanden vid
ansökningstillfället varit medlem i Diabetesförbundet i minst ett år.
Svenska Diabetesförbundet är förvaltare för stiftelsen. Beslutsorgan utgörs av förbundsstyrelsen.
Stiftelsen ingår i samförvaltning hos Handelsbanken, i syfte att m högre avkastning och lägre
förvaltningskostnader. Stiftelsens andel i samförvaltningen är per 2020-12-31 3,0573 %.
Samförvaltningens totala innehav av värdepapper är per 2020-12-31 11 458 190 kr
(marknadsvärde 13 235 124 kr). Stiftelsens förmögenhet uppgår per 2020-12-31 till 350 308 kr.
Året med det pandemiska läget ledde till en ordentlig börskursnedgång under våren 2020. Börsen
återhämtade sig dock väl, vilket ledde till att utdelningsnivån trots det speciella läget kunde ligga
på en tillfredställande nivå.
Flerårsöversikt (Kr)
Stiftelsens intäkter
Eget kapital
Förvaltningsresultat
Beslutade bidrag
Antal destinatärer

2020
15 537
340 150
10 662
29 740
16

2019
12 615
356 157
6 468
30 000
17

2018
9 072
378 799
3 304
20 000
20

2017
6 504
297 383
-409
31 200
11

2016
11 469
323 868
5 330
30 000
14

Främjande av ändamålet
Stiftelsen har under året utlyst anslag om 30 000 kr. Utlysning har skett genom annons i
tidningen Allt om Diabetes och genom information på Diabetesförbundets hemsida.
42 personer har ansökt om anslag, varav 16 sökanden beviljades anslag på sammanlagt 29 740
kr.
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Förändring av eget kapital
Eget kapital 2020-01-01
Årets förändring av
omräkningsdifferenser
Beviljande bidrag
Årets resultat
Eget kapital 2020-12-31

452

Bundet
kapital
262 279

Fritt eget
kapital
93 878

Summa eget
kapital
356 157

262 279

299
-29 740
13 434
77 871

299
-29 740
13 434
340 150
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

15 537
15 537

12 615
12 615

-4 875
-4 875

-6 147
-6 147

10 662

6 468

2 772
2 772

1 077
1 077

Resultat efter finansiella poster

13 434

7 545

Årets vinst

13 434

7 546

Not

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Utdelningar
Verksamhetens kostnader
Förvaltningskostnader

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Summa finansiella intäkter
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Not

2020-12-31

2019-12-31

350 308
350 308
350 308

368 179
368 179
368 179

709
709

0
0

588
1 297

755
755

351 605

368 934

262 279
262 279

262 279
262 279

77 872
77 872
340 151

93 878
93 878
356 157

8 397
3 057
11 454

9 642
3 135
12 777

351 605

368 934

TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

2

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet kapital
Bundet kapital

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen 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.
Balansräkningen
Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta
transaktionsutgifter. Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta
värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är
räntebärande 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.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men inte
verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget Kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Det bundna kapitalet utgörs av stiftelsekapital
och övriga kapitaliseringar, som inte är tillgängliga för utdelning. Realisationsresultatet samt
eventuell nedskrivning/återföring nedskrivning av värdepappersinnehav omförs till/från bundet
eget kapital. Fritt eget kapital utgörs av balanserade vinstmedel, som är tillgängliga för bidrag
samt den utdelningsbara delen av årets resultat. Beviljade bidrag redovisas direkt mot eget
kapital.
Omräkningsdifferenser
Omräkningsdifferens som ingår i fritt eget kapital redovisas i noten till eget kapital under posten
Omräkningsdifferens Samförvaltning. Omräkningsdifferens är en konsekvens av att eget kapital inte
beräknas med Samförvaltningens fördelningsnyckel utan beräknas manuellt med avdrag för
stiftelsespecifika poster samt beviljade bidrag utbetalade av Svenska Diabetesförbundet.
Fördelningsnyckel beräknas utifrån föregående års utgående marknadsvärde med avdrag för beviljade
bidrag.
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Not 2 Värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp/försäljning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

2020-12-31
368 179
-17 871
350 308

2019-12-31
404 637
-36 458
368 179

350 308

368 179

Marknadsvärde 2020-12-31: 404 637 kr (408 652)
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Stockholm 2021-04-12

Thomas Löfvenius
Ordförande

Anna Stigsdotter Jansson
Förste vice ordförande

Helene Hellmark Knutsson
Andre vice ordförande

Jonas Bergstedt
Ledamot

Dick Fridén
Ledamot

Lena Jonsson
Ledamot

Ove Nilson
Ledamot

Kjell-Åke Nilsson
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Lars Persson
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Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-04-27
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Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Stiftelsen Bror Lindahls fond 2
Org.nr. 802404-9200

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Bror
Lindahls fond 2 för år 2020.

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 fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning
per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för
året enligt årsredovisningslagen.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens 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.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den
förtroendevalda revisorns ansvar". Vi är oberoende i
förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag
som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

Rapport om årsredovisningen

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 stiftelsens
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen 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 stiftelse inte längre kan fortsätta
verksamheten.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten.
Den 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 avser att likvidera stiftelsen,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

• 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 de betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 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
fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om
årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat
och ställning.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

BDO Mälardalen AB

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Bror Lindahls
fond 2 för år 2020.
Margaretha Morén

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.

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 stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt
fullgjort mitt 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 enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande, 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
stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
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 försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder den auktoriserade revisorn 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 den auktoriserade revisorns
professionella bedömning och övriga valda revisorers
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
stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande.

Stockholm den
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Ann-Catrine Lundström

Peter Pollak

Förtroendevald revisor

Förtroendevald revisor
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Styrelsen för Stiftelsen Carl-Erik Fredrikssons Fond får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2020.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Allmänt om verksamheten
Stiftelsen bildades 1980 efter en gåva från Carl-Erik Fredriksson i Hjo på 150 000 kr.
Verksamhet
Stiftelsens ändamål är att avkastningen av kapitalet ska användas till främjande av forskning
inom diabetesområdet.
Av stiftelsens avkastning ska 10 % föras till kapitalet. Resten får användas för stiftelsen ändamål.
Dåvarande styrelsen för stiftelsen beslutade den 7 december 2014 om ändrad
förvaltningsform, vilket registrerats av länsstyrelsen den 13 april 2016. Svenska
Diabetesförbundet är sedan dess förvaltare för stiftelsen. Beslutsorgan utgörs av
förbundsstyrelsen.
Stiftelsen ingår i samförvaltning hos Handelsbanken, i syfte att få högre avkastning och lägre
förvaltningskostnader. Stiftelsens andel i samförvaltningen är per 2020-12-31 7,4708 %.
Samförvaltningens totala innehav av värdepapper är per 2020-12-31 11 458 190 kr
(marknadsvärde 13 235 124 kr). Stiftelsens förmögenhet uppgår per 2020-12-31 till 988 770 kr.
Året med det pandemiska läget ledde till en ordentlig börskursnedgång under våren 2020. Börsen
återhämtade sig dock väl, vilket ledde till att utdelningsnivån trots det speciella läget kunde ligga
på en tillfredställande nivå.
Flerårsöversikt (Kr)
Stiftelsens intäkter
Eget kapital
Förvaltningsresultat
Beslutade bidrag

2020
37 967
831 198
26 054
60 000

2019
30 393
858 051
15 583
50 000

2018
21 315
889 967
7 763
50 000

2017
15 327
700 810
-964
31 846

Främjande av ändamålet
Stiftelsen har delat ut anslag om 60 000 kr under året.
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25 902
731 406
12 039
60 091
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Förändring av eget kapital
Eget kapital 2020-01-01
Årets förändring av
omräkningsdifferenser
Beviljade bidrag
Årets resultat
Eget kapital 2020-12-31

464

Bundet
kapital
665 070

Fritt eget
kapital
192 981

Totalt eget
kapital
858 051

665 070

318
-60 000
32 828
166 127

318
-60 000
32 828
831 197
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

37 967
37 967

30 393
30 393

-11 913
-11 913

-14 810
-14 810

26 054

15 583

6 774
6 774

2 596
2 596

Resultat efter finansiella poster

32 828

18 179

Årets vinst

32 828

18 179

Not

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Utdelningar
Verksamhetens kostnader
Förvaltningskostnader

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Summa finansiella intäkter
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Not

2020-12-31

2019-12-31

856 018
856 018
856 018

887 015
887 015
887 015

1 732
1 732

0
0

1 438
3 170

1 820
1 820

859 188

888 835

665 070
665 070

665 070
665 070

166 128
166 128
831 198

192 981
192 981
858 051

20 520
7 470
27 990

23 230
7 554
30 784

859 188

888 835

TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

2

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet kapital
Bundet kapital

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen 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.
Balansräkningen
Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta
transaktionsutgifter. Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta
värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är
räntebärande 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.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men inte
verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget Kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Det bundna kapitalet utgörs av stiftelsekapital
och övriga kapitaliseringar, som inte är tillgängliga för utdelning. Realisationsresultatet samt
eventuell nedskrivning/återföring nedskrivning av värdepappersinnehav omförs till/från bundet
eget kapital. Fritt eget kapital utgörs av balanserade vinstmedel, som är tillgängliga för bidrag
samt den utdelningsbara delen av årets resultat. Beviljade bidrag redovisas direkt mot eget
kapital.
Omräkningsdifferenser
Omräkningsdifferens som ingår i fritt eget kapital redovisas i noten till eget kapital
under posten Omräkningsdifferens Samförvaltning. Omräkningsdifferens är en
konsekvens av att eget kapital inte beräknas med Samförvaltningens fördelningsnyckel
utan beräknas manuellt med avdrag för stiftelsespecifika poster samt beviljade bidrag
utbetalade av Svenska Diabetesförbundet.
Fördelningsnyckel beräknas utifrån föregående års utgående marknadsvärde med avdrag för beviljade
bidrag.
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Stiftelsen Carl-Erik Fredrikssons Fond
Org.nr 802404-6958

6 (7)

Not 2 Värdepappersinnehav
2020-12-31

2019-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp/försäljning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

887 015
-30 997
856 018

950 671
-63 656
887 015

Utgående bokfört värde

856 018

887 015

Marknadsvärde 2020-12-31: 988 770 kr (984 506)
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Stockholm 2021-04-12

Thomas Löfvenius
Ordförande

Anna Stigsdotter Jansson
Förste vice ordförande

Helene Hellmark Knutsson
Andre vice ordförande

Jonas Bergstedt
Ledamot

Dick Fridén
Ledamot

Lena Jonsson
Ledamot

Ove Nilson
Ledamot

Kjell-Åke Nilsson
Ledamot

Lars Persson
Ledamot
Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-04-27

Margaretha Morén
Auktoriserad revisor

Ann-Catrine Lundström
Förtroendevald revisor

Peter Pollak
Förtroendevald revisor
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Transaktion 09222115557444977449

Signerat TL, ASJ, HHK, JB, DF, LJ, ON, KN, LP, AL, PP, MM

REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Stiftelsen Carl-Erik Fredrikssons Fond
Org.nr. 802404-6958
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen
Carl-Erik Fredrikssons Fond för år 2020.

upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning
per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för
året enligt årsredovisningslagen.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens 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.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den
förtroendevalde revisorns ansvar". Vi är oberoende i
förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag
som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten.
Den 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 avser att likvidera stiftelsen,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.
Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 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
fel 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:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, 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
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• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 stiftelsens
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen 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 stiftelse inte längre kan fortsätta
verksamheten.
• 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 de betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.
Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om
årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat
och ställning.

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 Stiftelsen Carl-Erik
Fredrikssons Fond för år 2020.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.
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 stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt
fullgjort mitt 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 enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande, 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
stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
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 försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder den auktoriserade revisorn 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 den auktoriserade revisorns
professionella bedömning och övriga valda revisorers
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
stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande.

Stockholm den
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