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1. INLEDNING
Blodcancerförbundet är en ideell organisation som finns till för dem som drabbats av en
blod- eller blodcancersjukdom, närstående samt personal inom vuxenhematologin i
Sverige. I dagsläget har Blodcancerförbundet 14 stycken föreningar som bedriver lokal
verksamhet runtom i landet. Dessa föreningar är självständiga i den mån att var och en
av dem har en egen styrelse, själva är ansvariga för respektive lokalförenings ekonomi
och har rätt att företräda sina medlemmar gentemot sjukvården och andra institutioner.
Förbundets övergripande mål är att alla påverkade av de drygt femtontalet sjukdomar vi
representerar ska erbjudas god och jämlik vård, att satsningen på forskning inom
blodcancerområdet ökar samt att kännedomen om och förståelsen för hur det är att leva
med blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom sprids till allmänheten. Hur vi har
arbetat för att uppnå dessa mål under året kommer att förklaras närmare i denna
verksamhetsberättelse för 2016.

2. ORGANISATION
2.1 FÖRBUNDSSTYRELSE
Blodcancerförbundet leddes under 2016 av en förbundsstyrelse bestående av
Ordförande, vice Ordförande och fem ordinarie ledamöter. Därtill valdes två
adjungerade ledamöter in i styrelsen under året. Ordföranden och väljs på en
tvåårsperiod och ledamöterna väljs på en fyraårsperiod vid förbundsstämman som är
förbundets högsta beslutande organ. Stämman ifråga hålls vartannat år, företrädesvis
på ojämna år under maj månad. Förbundets nuvarande styrelse tillsattes i samband
med den senaste stämman i maj 2015 och såg vid slutet av 2016 ut som följande;
Ordförande

Lise-Lott Eriksson

Vice Ordförande

Kågan Karlsson (ny VO den 11/10-2015, tidigare
ledamot)

Ledamöter

Else-Britt Jarfelt (kassör)
Karl-Erik Appeby
Bo Karlsson
Therese Tellqvist
Lars-Peter Knutsson
Arne Lundblad (ny adjungerad ledamot den 1/6-2016)
Jan Ericsson (ny adjungerad ledamot den 16/10-2016)

Revisor
Margareta Forsman, Revisorcompaniet
Förtroendevald revisor Jerker Pernrud
Revisor (ersättare)
Gustav Tellqvist

Valberedning

Kerstin Holmberg
Ewa Jonsson

Blodcancerförbundet anordnade 8 stycken styrelsemöten under året. Dessa skedde den
24/2, 13/4, 1/6, 21/8 (extrainsatt styrelsemöte), 29/8, 30/9, 16/10 och 16/12.
2.2 FÖRBUNDSKANSLIET
Den förändringsprocess som initierades under 2015 på förbundskansliet fortsatte även
under 2016. Maria Andersson började sin tjänst som administratör/ekonomiassistent
januari månad. För att säkerställa en smidig övergång avlastades Maria av Ulla
Lindblom under första halvan av året innan Ulla slutade sin tjänst på
Blodcancerförbundet i juni 2016. Förbunds- och Affärsutvecklingsansvarige Christian
Pedersen å andra sidan fullföljde sitt första hela år på tjänsten.
Förutom en del personalomsättning flyttade även förbundskansliet lokaler under året.
Blodcancerförbundets gamla lokaler på Sturegatan 4A i Sundbyberg kommer nämligen
att rivas, varpå Hamngatan 15B är förbundskansliet nya adress framöver. Kansliet
kommer att delas med den ideella patientorganisationen Tarm-, uro- och
stomiförbundet (ILCO) som likt Blodcancerförbundet är aktiva medlemmar i den
intressepolitiska organisationen Nätverket mot cancer (NMC). Även NMC har numera
sin postadress på Hamngatan 15B.
2.3 MEDLEMMAR
Glädjande nog vände Blodcancerförbundet en negativ medlemsutveckling under 2016
sett till antal medlemmar, som vid slutet av året uppgick till 3 592 stycken. Detta är en
ökning jämfört med året dessförinnan då medlemsantalet vid årsskiftet landade på 3
522 medlemmar. Medlemsantalet är det högsta Blodcancerförbundet har haft på fem år,
vilket till stor del tillskrivs en positiv utveckling i förbundets större lokalföreningar. Vi
ser dock stor potential i att öka medlemsantalet ytterligare de nästkommande åren.
De avgifter som Blodcancerförbundet tar ut från våra lokala föreningsverksamheter är
50 kr för huvud- och stödmedlemmar samt 15 kronor för närstående och
familjemedlemmar. Medlem blir man indirekt i förbundet genom inträde i någon av
Blodcancerförbundets 14 lokalföreningar.
Antal betalande medlemmar
varav antal kvinnor
varav antal män
varav antal där uppgift om kön saknas
Antal betalande medlemmar med funktionsnedsättning
varav antal kvinnor
varav antal män
varav antal där uppgift om kön saknas
Antal betalande medlemmar som är anhöriga
Antal betalande stödjande medlemmar
Antal betalande medlemmar där uppgift om medlemstyp saknas

3 592
2 091
1 423
78
1 824
1 083
732
9
1 015
529
224

3. EN GOD OCH JÄMLIK VÅRD
3.1 INTRESSEPOLITISKA SEMINARIER
Den 4e juli arrangerade Blodcancerförbundet ett seminarium - ”Ett Fönster till
Framtidens Cancervård” - i samband med Almedalsveckan på Gotland. Syftet med
seminariet var att befästa begreppet ”kronisk cancer” bland politiker och allmänheten,
belysa de nya behov tillika utmaningar som detta ställer på sjukvården samt lyfta fram
den fantastisk utveckling som skett inom blodcancerområdet det senaste decenniet.
Blodcancerförbundets intressepolitiska seminarium som arrangerades på
Internationella Lymfomdagen den 15e september var en naturlig fortsättning på ovan
nämnda projekt. På ”Framtidens Blodcancervård i Stockholm” låg emellertid fokus på
hur vi i första hand kan förbättra hälso- och sjukvården i huvudstaden, för att därefter
sprida detta goda exempel till övriga delar av landet.
3.2 MÖTEN MED POLITIKER
Blodcancerförbundet träffade under våren 2016 företrädare för alla större politiska
partier i Sverige för att diskutera frågan kring ”kortare och mer flexibel sjukskrivning”.
Dessa möten som skedde på riksnivå hade främst som mål att belysa problematiken
kring ett i vårt tycke sjukförsäkringssystem som inte är anpassat efter
blodcancerpatienter i arbetsför ålder. De enskilda mötena ledde bland annat till att
frågan togs upp i Riksdagen för debatt.
3.3 REGIONALA CANCERCENTRUM (RCC)
Under 2016 har Blodcancerförbundet företrätts i det arbete som Regionala
Cancercentrum (RCC) utför tack vare tiotalet engagerade representanter i de sex
respektive RCC-regionerna. Den interna RCC-gruppen ifråga har haft kontinuerlig
mailkontakt under året med varandra och förbundskansliet. Detta för att motivera
varandra, dela goda exempel samt upplysa om viktiga intressepolitiska frågor.
3.4 INTERNATIONELLT UTBYTE
Företrädare för Blodcancerförbundet deltog under 2016 i flera internationella
konferenser. Syftet har varit att utbyta erfarenheter med andra patientföreträdare,
erhålla kunskap om nya utvecklingar inom blodcancer men även lära sig hur man jobbar
intressepolitiskt i andra länder. Bland annat närvarade ombud från vår verksamhet på
CLL Advisory Board i Paris, Partners for Progress i Wien, MPN Horizons i Belgrad och
Global Summit 2016 i San Diego. Detta genom stöttning från de internationella
organisationer som Blodcancerförbundet är medlemmar i som exempelvis Lymphoma
Coalition och MPN Advocates Network.
3.5 NÄTVERKET MOT CANCER
Förutom att driva intressepolitik i egen regi så är Blodcancerförbundet som en av
tiotalet patientföreningar även aktiva medlemmar i den intressepolitiska organisationen
Nätverket mot cancer (NMC). Som en del i NMC:s förändringsprocess som sjösattes
under året valdes Förbunds- och Affärsutvecklingsansvarige Christian Pedersen in som

ledamot i styrelsen för NMC. Vidare åtog sig Christian bland annat att ansvara för
Nätverket mot cancers externa kommunikation (med ett särskilt ansvar på sociala
medier) samt MyNewsDesk.
3.6 ÖVRIGT
För att lyfta frågan kring patientsäkerhet samt delge patientens syn på denna viktiga
fråga tackade Blodcancerförbundet ”ja” till att tala på Medborgarplatsen i samband med
det stora sjuksköterskeupproret den 4e september. På ”Slut på rean - en annan vård är
möjlig” höll således Christian Pedersen ett tal om just detta framför några hundra
åhörare, för att på så vis visa uppskattning till landets sjuksköterskor inom hematologi
och belysa frågan kring patientsäkerhet.
Därtill anordnade Blodcancerförbundet en intressepolitisk internutbildning den 15e
oktober för tjugotalet deltagare från vår organisation. Närvarande på utbildningen var
förutom förbundsstyrelsen även representanter från Blodcancerförbundets 14
lokalföreningar. Syftet med workshopen var att diskutera vilka intressepolitiska frågor
att främst fokusera på framöver, att skapa en samstämmighet kring dessa frågor samt
undervisa deltagarna om hur det politiska landskapet fungerar inom hälso- och
sjukvården.

4. EN ÖKAD SATSNING PÅ BLOD- OCH BLODCANCERFORSKNING
4.1 BLODCANCERFONDEN
Blodcancerfonden är en ideell stiftelse och egen organisation med 90-konto som
emellertid disponeras av Blodcancerförbundet. Fonden delar årligen ut medel till
förmån för vuxenhematologin i Sverige. Detta i form av rese- och utbildningsstipendier
samt medel till omvårdnadsprojekt alternativt blodcancerforskning. Under 2016 delade
Blodcancerfonden ut strax över 1,76 miljoner kronor till omvårdnadsforskning samt för
resor och utbildning av vårdpersonal verksamma inom vuxenhematologin. Av detta
belopp gick 1,3 miljoner kronor till omvårdnad medan 476 000 kronor delades ut till
resor och utbildning.
Blodcancerfonden samlade in 2 300 485 kronor under året, främst i form av gåvor från
allmänheten. Detta belopp är en ökning med 636 035 kronor jämfört med 2015 och
således ännu ett rekordår för fonden sett till insamlade medel. Förutom riktade
utdelningar så delade Blodcancerfonden även ut två utmärkelser under hösten 2016.
Priset för ”årets avhandling” på 10 000 kr mottogs av Panagiotis Baliakas i samband
med Svensk Förenings för Hematologis fortbildningsdagar medan Anita Bertilsson
mottog 5 000 kr av Blodcancerfonden för priset som ”årets hematologisjuksköterska”.

5. ATT ÖKA KUNSKAPEN OM (ATT LEVA MED) BLODCANCER
5.1 TEMADAGAR
Blodcancerförbundet arrangerade totalt nio stycken nationella temadagar under året
riktade till våra medlemmar och andra blodcancerberörda i Sverige. Syftet med dessa
temadagar är i första hand att sprida kunskap om de olika blod- och
blodcancerdiagnoser vi på förbundet representerar. De fungerar emellertid även som en
plattform för blodcancerberörda att mötas på för att utbyta erfarenheter, träffa
likasinnade och därigenom känna sig mindre ensamma i sin situation.
De temadagar som Blodcancerförbundet arrangerade under 2016 var de följande;
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Sverigedagen MPN (23/4) om de tre myeloproliferativa sjukdomarna
Essentiell Trombocytemi (ET), Polycytemia Vera (PCV) och Myelofibros
Myelomskola (15/6) om blodcancerdiagnosen Myelom
Infomöte Hodgkins Lymfom (18/6) om Hodgkins Lymfom, en av de
största undergrupperna till den vanligaste blodcancerdiagnosen Maligna
Lymfom
Landsmöte Myelom (27/8) om blodcancersjukdomen Myelom
Svenska MDS- & AML-Dagen (11/9) om de två diagnoserna
Myelodysplastiskt Syndrom (MDS) och Akut Myeloisk Leukemi (AML)
Internationella KML-Dagen (24/9) om den kroniska
blodcancerdiagnosen Kronisk Myeloisk Leukemi (KML)
Nationella KLL-Dagen (8/10) om den kroniska blodcancersjukdomen
Kronisk Lymfatisk Leukemi (KLL)
Upplysningsmöte Nedre Norrland (22/10) om de två diagnoserna
Maligna Lymfom/Myelom samt stamcellstransplantationer
Skandinavisk Waldenströms-Träff (15/12) om den ovanliga
blodsjukdomen Waldenströms Makroglobulinemi

5.2 HAEMA
Haema är Blodcancerförbundets medlemstidning som under 2016 gavs ut i fyra
separata nummer. De fyra utgåvorna som gavs ut behandlade olika teman vilka var
”Rehabilitering” (15e mars), ”Motivation” (15e juni), ”Närstående” (15e september) och
”Temadagar” (15e december). Att belysa olika teman är ett nygammalt inslag som
Blodcancerförbundet återinförde 2016 och som har mottagits mycket väl bland våra
medlemmar. Det är därtill ett sätt att tydliggöra relevanta områden för den verksamhet
vi bedriver, sprida mer riktad information kring viktiga frågor samt åskådliggöra våra
fokusområden mer konkret gentemot externa intressenter.
5.3 INFORMATIONSBROSCHYRER
Blodcancerförbundet uppdaterade och tryckte under 2016 nya informationsbroschyrer
om sex stycken av de diagnoser vi som förbund representerar. Upprinnelsen till
projektet var att broschyrerna ifråga antingen var slut eller ansågs vara föråldrade rent
informationsmässigt. Detta klargjordes av de hematologer som Blodcancerförbundet

kontaktade i slutet av 2015. Det var också dessa läkare, samtliga ledande inom sina
respektive fält, vilka bistod i att förbättra innehållet i de informationsbroschyrerna som
producerades under 2016.
De sex informationsbroschyrer vilka sågs över av professionen för att sedermera tryckas
under året gällde Akut Myeloisk Leukemi (AML), Kronisk Lymfatisk Leukemi &
Hårcellsleukemi (KLL/HCL), Maligna Lymfom, Myelodysplastiskt Syndrom (MDS),
Myelom samt Polycytemia Vera (PCV). Förutom att uppdatera innehållet i
broschyrerna förbättrades därtill layouten för att skapa enhetlighet med
Blodcancerförbundets grafiska profil.
5.4 INFORMATIONSFILMER
För att komplettera de informationsbroschyrer som Blodcancerförbundet ger ut, och
som i första hand är till för nydiagnostiserade patienter, gavs även ett antal
informationsfilmer ut under 2016. Dessa riktar sig överlag till en något yngre målgrupp
än broschyrerna och finns tillgängliga på vår Youtube-kanal. 2016 producerades nya
informationsfilmer för diagnoserna Kronisk Lymfatisk Leukemi (KLL),
Mantelcellslymfom (MCL) och Talassemi. För alla diagnoser släpptes flertalet
kortfilmer med en längd på 3-5 minuter vilka bland annat behandlade avsnitten
”Information”, ”Diagnos & Symtom”, ”Behandling” samt ”Framtiden & Forskning”.
5.5 VIRTUELL KUNSKAPSSPRIDNING
Blodcancerförbundet ser Internet som ett utmärkt verktyg för att förmedla information
av intresse för vår verksamhet. För att öka kunskapsnivån kring blodcancer samt hur
det är att leva med en av de diagnoser vi på förbundet representerar har vi i första hand
arbetat med vår hemsida kontinuerligt under året. Webbsidan har bland annat
uppdaterats med underflikar rörande Anemi, Fatigue, Infektionskänslighet, Kost &
Motion, Sex och Samlevnad, Kliniska Studier, Närståendestöd, Blodcancerbehandling
samt Cancerrehabilitering.
Vidare har Blodcancerförbundet fortsatt vara aktiva på de sociala mediekanalerna
Facebook och Twitter med dagliga uppdateringar. Antalet följare på Facebook växte
under året till drygt 1 750 stycken, en ökning på nästan 500 personer. På Twitter, som
lanserades vid årsskiftet 2015/2016, har Blodcancerförbundet å andra sidan lyckats
attrahera uppemot 200 följare. Detta mycket tack vare den lyckade kampanjen
#attlevamedblodcancer som pågick under ”blodcancermånaden” september och vars
syfte var att sprida kunskap om hur det är att ha en blodcancersjukdom i Sverige.
I juni 2016 gav Blodcancerförbundet vidare ut sitt första nyhetsbrev någonsin som
sedan dess har utkommit månadsvis. Syftet med nyhetsbrevet är att hålla våra
medlemmar och andra intressenter uppdaterade om vad som sker på förbundskansliet.
Blodcancerförbundet skaffade därutöver ett konto på LinkedIn under året, fortsatte att
dela berättelser från blodcancerberörda via vår hemsida och fliken ”Min historia...” samt
såg över de ”blodcancerbloggar” som även dem finns att tillgå via
www.blodcancerforbundet.se.

6. ÖVRIGT
6.1 STÖDPERSONSVERKSAMHETEN
Blodcancerförbundets stödpersonsverksamhet fortsatte 2016 att vara ett uppskattat
inslag bland framförallt nydiagnostiserade blodcancerberörda. Denna del av vår
verksamhet sköttes tidigare av lokalföreningsrepresentanten Lena Lambrell men togs
över centralt av förbundskansliet efter sommaren. En allt växande arbetsbelastning
gällande hanteringen av stödpersonsverksamheten var det huvudsakliga skälet till ovan
nämnda beslut, där det ansågs vara ett alltför stort ansvar för en person enbart att sköta.
Före övertagandet utförde Lena en grundlig inventering av samtliga nuvarande
stödpersoner för att ta reda på vilka stödpersoner som inte längre var aktuella samt
urskönja inom vilka diagnoser/geografiska områden behovet av stödpersoner var som
störst. Därefter hölls två separata utbildningar av nya stödpersoner i Umeå (8/10)
respektive Stockholm (26/11). Vid årets slut uppgick antalet stödpersoner till 88 stycken
vilket sett till det förväntade behovet framöver bedöms vara mer än tillräckligt. Dock
finns fortfarande ett behov av att sprida antalet stödpersoner per diagnos, vilket är en
utmaning för våra mer ovanligare sjukdomar.
6.2 CENTRAL MEDLEMSHANTERING
I början av augusti 2016 tog förbundskansliet även över hanteringen av nya
intresseanmälda medlemmar avseende 11 av våra totalt 14 lokalföreningar för
resterande del av året. Alla lokalföreningar fick själva välja vare sig de hade ett intresse
av detta, och de som avböjde hade samtliga tillräckligt med resurser att sköta processen
själva. Övertagandet av nya medlemmar gick smärtfritt och har inneburit att alla
medlemmar som visat intresse över att bli medlemmar i Blodcancerförbundet numera
också får möjlighet till detta utan undantag.

7. EKONOMI
Resultatet för Blodcancerförbundet 2016 är mycket gott efter ett antal år med negativt
resultat. Intäktssidan domineras av statliga bidrag och administrationsersättning från
Blodcancerfonden. Blodcancerfondens arbete sker uteslutande på Blodcancerförbundets
kansli och kostnaderna härför täcks av denna administrationsersättning, som i
Blodcancerfonden får uppgå till 25% av insamlade medel.
Intäkterna har för året ökat med 362 402 kronor, medan kostnaderna har minskat med
468 134 kronor. För stor del av intäktsökningen står ersättningen från
Blodcancerfonden för, men även intäkterna för vår tidning Haema samt försäljning av
broschyrer.
På kostnadssidan har våra kostnader för administration minskat med 518 569 kronor,
samtidigt som personalkostnaderna har minskat med 95 891 kronor.

Styrelsen fastslog inför året att sparsamhet var ett ledord att tänka på. Med minus i
resultaträkningarna i flera år var det dags att tänka på hur varje krona användes under
2016, vilket har visat sig i resultatet. 2017 får vi möjlighet att bland annat genomföra
utbildning för våra så viktiga stödpersonsamordnare och stödpersoner runtom i våra 14
föreningar.
Året har präglats av en mängd evenemang, vilka i stor utsträckning har sponsrats av
olika läkemedelsföretag. Utan detta stöd vi inte skulle vi inte ha möjlighet att genomföra
denna verksamhet. Vi är förstås mycket tacksamma för det engagemang som har visats
oss av Läkemedelsföretagen.

	
  

RESULTATRÄKNING

2016

2015

Intäkter
Verksamhetsintäkter
Gåvor och bidrag

1
2

1 196 921
2 313 480
3 510 401

871 428
2 276 571
3 147 999

Kostnader
Förvaltningskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

3
4
5

-252 786
-1 448 224
-1 031 243
0
-2 732 253

-249 411
-1 966 251
-981 831
-2 894
-3 200 387

778 148

-52 388

-89

3 949

778 059
778 058

-48 439
-48 439

Förvaltningsresultat
Finansiella poster
Resultat före skatt
Årets resultat

	
  

	
  

BALANSRÄKNING

2016

2015

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

6

0

0

7

1 420 411
1 420 411

1 420 411
1 420 411

162 409
315
540 497
133 206
836 427

107 311
404
69 352
68 891
245 958

1 259 301
2 095 728

917 715
1 163 673

3 516 139

2 584 084

196 242
2 674 314
2 870 556

196 242
1 896 256
2 092 498

62 623
2 471
31 717
319 695
229 077
645 583

76 634
12 539
27 170
1 100
374 143
491 586

3 516 139

2 584 084

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Avräkning Blodcancerfonden /minnesgåvor
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Skuld Blodcancerfonden
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsbokslutet har upprättats enligt förbundets stadgar.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

20-33%

Noter
Not 1 Verksamhetsintäkter

Adm. ersättning Blodcancerfonden
Intäkter Haema
Försäljning Broschyrer
Försäljning materiel
Konferensavgifter
Medlemsavgifter från föreningarna
Övriga intäkter

2016

2015

500 000
272 665
183 940
15 397
0
138 615
86 304
1 196 921

416 000
165 945
71 448
5 777
16 092
139 880
56 285
871 427

2016

2015

0
0

-3 719
-3 719

1 481 816
51 237
302 500
477 927

1 472 171
89 290
711 391
0

Not 2 Erhållna gåvor och bidrag
Gåvor
Gåvor
Summa
Bidrag
Statliga bidrag
Erhållna bidrag och ersättningar för personal
Erhållna reklambidrag/Diagnosfilmer
Erhållna bidrag från Läkemedelsföretag
Summa

	
  

2 313 480 2 272 852

	
  

Not 3 Förvaltningskostnader

Konferensavgifter
Inköp av varor

2016

2015

236 680
16 106
252 786

249 411
0
249 411

2016

2015

1 065 225
117 683
265 406
1 448 314

1 583 794
80 800
301 822
1 966 416

2016

2015

1
1
2

2
1
3

687 866
244 774
(2 120

781 121
247 410
8 069)

932 640

1 028 531

Not 4 Övriga externa kostnader

Administrationskostnader
Tryckkostnader Haema
Förbundets medlemsavgifter - HSO

Not 5 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar samt sociala
kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader och pensionskostnader
(varav pensionskostnader)
Totala löner, andra ersättningar, sociala
kostnader och pensionskostnader

	
  

	
  

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

160 950
160 950

160 950
160 950

Netto anskaffningsvärde

160 950

160 950

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-160 950
-160 950

-158 096
-2 854
-160 950

0

0

2016-12-31

2015-12-31

1 420 411

Utgående redovisat värde

Not 7 Finansiella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärden
Reavinst värdepapper
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 420 411

1 416 303
4 108
1 420 411

Utgående redovisat värde

1 420 411

1 420 411

Not 8 Eget kapital i ideell förening

Belopp vid årets ingång
Disposition av
föregående
års resultat:
Årets resultat

Belopp vid årets
utgång

	
  

Bundet
eget

Årets

kapital
196 242

resultat
-48 439

48 439
778 058

196 242

778 058

Fritt
eget
kapital
1 944 695

-48 439

Summa
kapital
2 092 498

0
778 058

1 896 256 2 870 556

