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1. Ordförande och generalsekreterare har ordet 
Unga Allergikers (UA) vision är att skapa ett samhälle där astma och allergi inte är begränsande. I 
det uppdraget ingår allt från att påverka samhället i stort till att jobba för varje ung individ. Under 
verksamhetsåret 2017 har vi fortsatt att skapa forum och nätverk där våra medlemmar kan känna 
gemenskap, trygghet och pepp. Året har varit fullt av engagemang och våra träffar har varit mer 
besökta än vanligt. Vi har stabilt antal medlemmar och föreningar vilket för oss känns väldigt positivt 
då vi ser att detta inte är trenden inom den ideella sektorn. 

Under året har vi även avslutat vårt projekt tillgängligskola.nu vilket blev en succé. På 
avslutningskonferensen kom över 100 deltagare. Vårt material har fått väldigt mycket genomslag 
och vi har blivit en starkare röst inom skolfrågan. Nu jobbar vi vidare mot nya projekt. 

Under året har UA också bedrivit påverkansarbete och varit med mycket i media, vilket vi tycker är 
väldigt kul. Stort fokus har självklart varit på skolan men vi har även lyft det kommande rökförbudet 
samt den stereotypiska bilden av unga med astma som speglades i julkalender. Under 2018 är det 
valår och vi kommer fortsatta jobba mycket med påverkansarbete. 

Det har varit roligt och spännande att leda organisationen tillsammans under 2017 och vi tar med 
allt pepp, engagemang och en stark röst in i 2018. Låt oss bli fler och höras mer!  
 
Sofia Olsson 
förbundsordförande

Emma Grönlund  
Generalsekreterare
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1. Målsättning och arbetsuppgifter
• Unga Allergiker (UA) är ett ideellt riksförbund som samlar medlemmar mellan sex (6) och 

tjugonio (29) år med astma, allergi och/eller annan överkänslighet.

• Unga Allergiker arbetar för att stärka, samla och utveckla unga med astma, allergi och/eller 
annan överkänslighet och för att öka förståelsen för dessa personers livssituation.

• Unga Allergiker ska, genom en demokratiskt och självständigt uppbyggd 
ungdomsorganisation, bedriva verksamhet för barn och ungdomar på unga allergikers villkor, 
där alla har lika värde och rättigheter.

• Unga Allergiker vill ge unga en meningsfull fritid och en möjlighet att engagera sig i 
föreningen.

• Unga Allergiker anordnar aktiviteter på riksnivå liksom verkar för bildandet och bevarandet av 
Unga Allergikers lokala verksamhet. 

• Unga Allergiker är ett partipolitiskt och religiöst obundet riksförbund.

Riksförbundet Unga Allergiker anordnar aktiviteter på riksnivå och stöttar lokalföreningarna 
i deras lokala arbete. Fokus på samtliga aktiviteter är den individuella utvecklingen hos våra 
medlemmar, att de stimuleras och aktiveras. Vi samarbetar gärna med andra organisationer. 
Unga Allergiker strävar efter att det ska finnas en god blandning av personligheter, erfarenheter 
och kunskaper samt gärna en geografisk spridning över landet bland våra förtroendevalda.

2. Organisation
Unga Allergikers medlemmar och lokalföreningar

Medlemsantalet 2017 uppgår till 1572 medlemmar, det är en ökning med 50 medlemmar 
jämfört med föregående år. Av dessa var 1385 medlemmar mellan 6 och 25 år. Även detta år har 
vi ökat i antal. Trots att ökningen är liten är den positiv med tanke på att många organisationer 
minskar. Likt tidigare år ser vi att det är många nya medlemmar, 540 stycken. Detta bekräftar den 
trend vi sett de senaste åren att vi har lätt att rekrytera nya medlemmar men svårt att hålla dem 
kvar – något vi kommer att analysera och jobba för att åtgärda under 2018. 

Följande lokalföreningar fanns vid årets slut:

UA Jämtland
UA Gävleborg
UA Uppland
UA Stockholm
UA Väst
UA Bergslagen
UA Värmland
UA Skåne
UA Västmanland
UA Dalarna 
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Unga Allergikers förbundsstyrelse 

Förbundsstyrelsen bestod 2017 av: 

Sofia Olsson  Ordförande   Umeå

Jesper Persson Första vice ordförande Hudiksvall

Sara Norrman Andra vice ordförande Mjölby  

Lina Johnsson Ledamot   Karlstad

Elias Andersson Ledamot   Göteborg

Olivia Tegman Suppleant   Karlstad

Freja Anckers  Suppleant   Uppsala 

Emil Modd  Suppleant   Bollnäs

Styrelsen har en strategisk roll i organisationen och har under året arbetat med att utveckla 
organisationen. Mycket tid har lagts på att skifta fokus i och med avslutandet av skolprojektet, 
tillgängligskola.nu. Styrelsen har valt att prioritera den stundande valrörelsen 2018, därav 
har mycket diskussioner centrerat kring detta. Utöver interna styrelsemöten har styrelsen 
även deltagit vid externa sammankomster så som LF-kickoffen, medlemsträffen och 
avslutningskonferensen för skolprojektet. Tre ledamöter deltog på European Disability Forum 
i Europaparlamentet i Bryssel. Ordförande deltog på statspartsmötet i New York gällande 
konventionen för personer med funktionsnedsättning i juni.

Styrelsemöten

Styrelsen håller regelbundna styrelsemöten där de under två dagar avhandlar en gedigen 
agenda. Innan styrelsemötena möts ledningsgruppen och utformar agendan samt hanterar 
personalärenden.  Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 haft 5 fysiska styrelsemöten och  
ett telefonmöte. Datumen för mötena var:  
11-12 februari
25-26 mars
21 maj (telefonmöte)
9-10 september
28-29 oktober
9-10 december

Anställda på förbundskansliet under 2017 

Mattias Kristoffersson, vikarierande generalsekreterare, anställd december 2015 – mars 2017. 
Hannah Rosenqvist, generalsekreterare, anställd 2012 – oktober 2017. 
Nicole Steegman, verksamhetsutvecklare, anställd från oktober 2016 – juni 2017. 
Emil Erstrand, kommunikatör, anställd från augusti 2015 – juni 2017. 
Sandra Jansson, projektassistent LAGA 75 % och kansliadministratör 25 %, anställd från augusti 
2016 – oktober 2017. 
Emma Grönlund, projektledare LAGA, anställd från mars 2015 – oktober 2017. Började den 1 
november som generalsekreterare på förbundet – pågående. 
Klara Lundahl, verksamhetsutvecklare, anställd från augusti 2017 – pågående. 
Catherine Lavér, kommunikatör, anställd från augusti 2017 – pågående.
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3. Verksamhet
Måluppfyllelse

I verksamhetsberättelsen redogörs det för genom vilka aktiviteter Unga Allergiker uppfyller sin 
ändamålsparagraf. Organisationen har genom verksamheten år 2017 uppfyllt sina mål. Med vår 
verksamhet har vi bidragit till att både samla och stärka våra medlemmar samt öka kunskapen 
och förståelsen för barn och unga med astma och allergi. Vi har skapat både nationella och 
lokala forum där våra medlemmar samlats och getts möjlighet att byta erfarenheter samt peppa 
varandra. Alla medlemmar har blivit inbjuda och kunnat delta, oavsett funktionsnedsättning. 
Under året har vi fokuserat mycket på informationsinsatser och påverkansarbete för att öka 
kunskapen och förståelsen för barn och unga med astma, allergi eller annan överkänslighet. 
Mycket har varit kopplat till tillgängligskola.nu. I detta arbete har våra medlemmar getts möjlighet 
och verktyg att själva påverka sin vardag och göra sin röst hörd. 

Effektredovisning

Dessa valda nyckeltal speglar de effekter som organisationen har uppnått under  
verksamhetsåret 2017:  

Antal medlemmar:  1572, en ökning med 50 medlemmar sedan 2016.

Antal lokalföreningar: Tio aktiva lokalföreningar som bedriver lokal verksamhet, det är en mer  
än förra året. 

Antal aktiviteter riktade till medlemmarna: Sex stora aktiviteter genomfördes av förbundet  
under 2017. 

Översikt av aktiviteter under 2017

Lokal verksamhet

En grundbult i vår verksamhet är våra lokalföreningar, de är direktlänken till våra medlemmar. 
Under 2017 lades en lokalförening ned, UA Västerbotten. Det har bildats två nya föreningar: UA 
Västmanland och UA Dalarna. Vi har därmed haft tio aktiva lokalföreningar under året, en mer än 
föregående år. Vår målsättning är att ha fler lokalföreningar, så att varje lokalförening täcker ett 
mindre geografisk område, för att kunna möjliggöra för fler medlemmar att delta i aktiviteter. 

Våra befintliga lokalföreningar har var för sig genomfört verksamhet som på olika sätt samlat, 
stärkt och engagerat våra medlemmar. Våra lokalföreningar skapar miljöer och plattformar där 
unga med astma och allergi får chans att utvecklas, utmanas och stärkas, i en miljö som är 
inkluderande och förstående. Exempel på aktiviteter anordnade under 2017: 

• UA Bergslagen: Novelltävling och allergivänligt julbord

• UA Värmland: Besök till Boda Borg

• UA Dalarna: Taco-kväll

• UA Stockholm: Lasertag 

• UA Gävleborg: Äventyr på Alborgen 
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Under året har representanter från lokalföreningarna även fått möjlighet att mötas, diskutera och 
engagera sig vid tre tillfällen som arrangerats av UA på riksnivå. På våren under den uppskattade 
lokalföreningskickoffen, under vårt sommarläger och under vår medlemsträff i oktober. Dessa 
nationella träffar är väldigt uppskattade bland våra medlemmar och under 2018 ska vi undersöka 
om det går att utöka dessa sammankomster. Vi ska även stötta föreningarna att själva arrangera 
nationella träffar genom att samarbeta mer med varandra. 

Läger

2017 års sommarläger ägde rum på Björkögården, utanför Norrtälje, mellan den 9-14 juli. Våra 
läger är alltid uppskattade och årets deltagare var mycket nöjda med dagarna i skärgården! 
Aktiviteterna innefattade allt från femkamp, karaoke och dagsutflykter till spex, disco och mycket 
mer – allt i en trygg och allergisäker miljö. Det var 25 deltagare i åldrarna 12-17 år, samt fyra 
lägerledare, varav en lägerchef. Deltagarna på våra läger får under trygga och säkra former prova 
på att vara hemifrån, ta ansvar för sig själva och hitta nya vänner, vilket vi är övertygade om leder 
till en stärkt självkänsla och självständighet.

4. Projekt
Tillgängligskola.nu 

UA beviljades som huvudsökande organisation tillsammans med Svenska 
Celiakiungdomsförbundet (SCUF) ett treårigt projekt av Allmänna Arvsfonden i september 2014. 
I november 2017 avslutades projektet och detta sista år har vi färdigställt vårt metodmaterial som 
vi har valt att samla på vår egen skolsajt tillgängligskola.nu. Sajten riktar sig till tre målgrupper; 
du som jobbar i skolan, du som går i skolan och du som har barn som går i skolan. Där finns 
allt ifrån kort information om de olika diagnoserna till vilket ansvar du har som personal till 
upplevelsebaserat material för att öka förståelsen hos klasskompisarna. Vi har även utvecklat 
en allergirond för elever. Den bygger på Astma- och Allergiförbundets rond, skillnaden är att 
frågorna är förenklade så att eleverna kan svara på dem själva. Genom att inkludera eleverna kan 
rektorn få en tydlig bild av hur alla ser på sin skolmiljö.  

Projektet avslutades med en konferens där vi lanserade sidan och materialet. Det blev en succé 
med över 100 deltagare och många medlemmar som var med och hjälpte till och spred sina 
erfarenheter. 

Projektet har styrts genom en styrgrupp bestående av generalsekreterare och ordförande i 
UA och SCUF. Gruppen tog i slutet av oktober fram ett samarbetsavtal som reglerar ansvar för 
hemsidan, mailen och de löpande kostnaderna under ett år framöver. Vi har beslutat att 2018 
kommer Unga Allergiker ha ansvar för detta.

En meningsfull fritid 

Eftersom tillgängligskola.nu avslutats började styrelsen planera inför nästa projekt. Under hösten 
beslutades att vi ska fokusera på en meningsfull fritid. Under året började vi samla in fakta om 
vilka behov och vilket stöd medlemmarna behöver kopplat till deras fritid. Under 2018 kommer 
vi skicka in ansökningar för att driva ett större projekt med fokus på fritid. 
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5. Information, kommunikation och 
samverkan 
Nedan listas några mål för kommunikationen (utan inbördes ordning): 

• Skapa mervärde för våra medlemmar. 

• Hålla våra medlemmar och lokalföreningar uppdaterade om vad som pågår. 

• Få nya följare/medlemmar. 

• Påverka (opinionsbildande kommunikation). 

Kampanjer och påverkansarbete

Unga Allergiker har löpande under året bedrivit politiskt påverkansarbete. Både själva och 
tillsammans med andra organisationer. Det har publicerats debattartiklar, genomförts 
kampanjer och skrivits remissvar till statliga utredningar. Vi har varit med i media 11 gånger, 
bland annat i Metro, Aftonbladet, Upsala Nya Tidning, SVT, DN och P4. Vårt inlägg om astma 
i julkalendern nådde nästan 24 000 personer på Facebook. Vi har kört kampanjer bland 
annat runt pollenperioden, astmadagen och parfymfria veckan. Vi har även genomfört två 
medlemsvärvningstävlingar. 

Mässor

Under året har deltagandet på mässor varit stort. Vi har deltagit på bland annat Rikskonferensen 
för skolsköterskor, Skolledarkonferensen, Almedalen, Skolforum, och Mat för livet.

Medlemsenkät 

2017 års medlemsenkät fokuserade på ämnet en meningsfull fritid. Tanken med detta är att den 
ska kunna ligga till grund för den ansökan vi ska göra under 2018 med fokus på detsamma. 

Medieambassadörer 

Vi får många förfrågningar från radio och tv om att medlemmar ska kunna delta. Ofta vill de hitta 
någon snabbt från en specifik region med en specifik diagnos. För att underlätta detta arbeta 
erbjöd vi våra medlemmar att bli medieambassadörer. Det innebär att de fyller i en enkät om vart 
de bor, vilka diagnoser de har och på vilket sätt de är villiga att delta i media. Just nu har vi fem 
medieambassadörer som vi har använt oss av vid flera tillfällen under 2017. Vi kommer gå ut och 
söka nya under 2018. 

Hemsidan 

Under året har styrelsen beslutat att vi ska göra om hemsidan, detta arbete kommer bedrivas 
under 2018. Detta för att göra den mer tillgänglig, både för besökare och de som jobbar med 
den. 

Instagram

På vårt Instagramkonto uppdaterar vi lite mer interna inlägg och kommunicerar först och främst 
med våra medlemmar. Här postar vi mycket och delar med oss av vad som händer i förbundet. I 
slutet av 2017 hade Unga Allergiker 416 följare på Instagram.
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Facebook

Vårt Facebook-konto visar en fortsatt ökning av följare. Vi har sett att informationsmaterial som 
vi producerar själva ofta uppskattas (såsom filmen under parfymfria veckan och olika tips) och 
när UA syns i media. Det som får mindre spridning och likes är när vi delar andras material eller 
artiklar där UA inte syns. I slutet av året hade Unga Allergikers hade Facebook-konto 1438 följare.

Twitter

Under något år har vi inte varit så aktiva på Twitter. Men under 2018 kommer vi trappa upp vår 
närvaro där eftersom vi ska jobba med valet. Efter det ska vi analysera vad detta arbete ger och 
om det är värt att fokusera på. I slutet av året hade vi 814 följare på Twitter. 

6. Samarbeten
SCUF

Under 2017 har samarbetet mellan Unga Allergiker och Svenska Celiakiungdomsförbundet 
fortsatt att fördjupas och kontakten mellan förbundskanslierna och förbundsstyrelserna har 
fortsatt varit kontinuerlig. Våra respektive organisationer kämpar med samma utmaningar men 
också mot liknande mål, ett tillgängligt samhälle för barn och unga med allergi, astma, intolerans 
och/eller överkänslighet. Utöver skolprojektet har förbundsstyrelserna haft ett gemensamt 
styrelsemöte. Kanslierna har även haft ett stort utbyte av varandra och träffas och bollar idéer 
och utmaningar. 

Nätverket Unga För Tillgänglighet (NUFT)

Unga Allergiker har samverkat med nätverket NUFT, genom regelbundna möten har aktuella 
frågor i funktionshinderspolitiken diskuterats. Genom NUFT har vi haft en given plats i 
Socialdepartementets Funktionshindersdelegation vilket är en direkt kontakt med ministrar ur 
Sveriges regering.  Platsen i funktionshindersdelegationen 2017 innehas av ordförande Sofia 
Olsson. Genom NUFT ges vi även möjlighet att delta i strategiska samråd på bland annat 
Myndigheten för Delaktighet. 

LSU

Unga Allergiker är en av medlemsorganisationerna i LSU. UA har nyttjat nätverket och varit med 
på deras repskap (högsta beslutande organ).  

Astma- och Allergiförbundet

Samarbetet med Astma- och Allergiförbundet har varit stort under 2017. Vi har fortsatt haft en 
person adjungerad på deras förbundsstyrelsemöten för att hålla dem och oss uppdaterade 
om vad som sker i de respektive organisationerna. Förbundskanslierna har fortsatt haft en bra 
kontakt under året, framförallt gällande arbetet med tillgängligskola.nu. Under året fattades även 
beslutet att vi skulle flytta in i Astma- och Allergiförbundets lokaler på Rosenlundsgatan 52. Detta 
kommer troligen intensifiera samarbetet vilket vi är positiva till. 
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7. Ekonomi 
Ekonomisk översikt

Ekonomin har under 2017 varit mer positiv än förväntat. Vi har blivit beviljade fler bidrag än vad 
som budgeterats för. Förbundet gör 2017 ett plusresultat vilket inte är i linje med den budget som 
lagts inför verksamhetsåret. Det finns förklaringar till detta. Vi fick en återbäring av Folksam  
på 120  000 kronor, något vi inte visste skulle hända. Vi har även varit utan både 
verksamhetutvecklare och kommunikatör under sommarmånaderna. Kommunikatören gick 
även ned från 80 % till 50 %. 

Under året fick vi bidrag från MUCF i form av organisationsbidrag och lokalt stöd, ett 
verksamhetsbidrag från Astma- och Allergiförbundet samt projektmedel från Allmänna 
Arvsfonden. För vår lägerverksamhet fick vi bidrag från Sunnerdahls Handikappsfond, Stiftelsen 
Karin och Ernst August Bångs minne, Victoriafonden och Helge Ax:son Johnsons stiftelse. 

Resultat

Årets resultat är ett överskott på 155 386 kronor. 

8. Framtid
Planerad verksamhet 2018

Unga Allergiker har mycket spännande verksamhet planerad för verksamhetsåret 2018. Året 
inleds som vanligt med en intensiv årsmötesperiod för våra lokalföreningar med många roliga 
lokala aktiviteter planerade. Lokalföreningarnas styrelser bjuds därefter in till en kick-off i maj. I 
år kommer vi att hålla denna tillsammans med Svenska Celiakiungdomsförbundet för att öka 
samarbetet mellan våra två organisationers lokalföreningar. Det finns få aktiva medlemmar ute i 
vårt land och om det är fler som bor på samma ort kan de anordna aktiviteter tillsammans. På så 
sätt hoppas vi få igång mer lokal verksamhet. Annat aktuellt: 

• Valkampanj med fokus på specialkost i skolan. 

• Kampanj under astmaveckan.

• Sommarlägret kommer äga rum den 3-8 juli på Södergården i Åre. 

• I år är det även riksöverläggning, så kul! 

Under året kommer vi ta fram en medlemsstrategi. Vi har valt att under året fokusera 
medlemsvärvningen till att få redan befintliga medlemmar att stanna kvar, att öka det lokala 
engagemanget samt att sprida ut medlemsvärvningen mer under hela året. 
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Verksamhetsintäkter          
Deltagaravgifter  
Gåvor  
Bidrag  
Övriga intäkter           
      
           

Verksamhetskostnader          
Ändamålskostnader              
Administrationskostnader             
 
Rörelseresultat           
           
Resultat från finansiella poster          
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   
Räntekostnader och liknande resultatposter     
              
Resultat efter finansiella poster         
           
Årets resultat  

25 000
0

3 709 386
131 294

3 865 680
 
 

- 3 458 132
- 251 851

- 3 709 983
155 697 

 

0
- 311
- 311

155 386
 

155 386

20 180
716

3 354 793
3 634

3 379 323
 
 

- 3 378 787
- 205 597

- 3 584 384
- 205 061  

19
- 579
- 560

- 205 621
 

- 205 621
 

 
 
2
2
 
 
 

3
 
 
 
 
 
 
 4

Resultaträkning
Not

 2017-01-01
-2017-12-31

 2016-01-01
-2016-12-31

Flerårsöversikt (Tkr) 2017 2016 2015 2014

Verksamhetsintäkter 3 866 3 379  3 124  2 257
Årets resultat 155 - 206 - 322 - 91
Balansomslutning 1 611 2 494 2 445 2 403
Soliditet % 84 48 57 72
Antal medlemmar 1 572 1 522 1 505 1 565

Förändring av eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 1 399 410 - 205 621 1 193 789
Föregående års resultat - 205 621 205 621 0
Årets resultat 155 386 155 386
Belopp vid årets utgång 1 193 789 155 386 1 349 175
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TILLGÅNGAR
 
Omsättningstillgångar
 
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 
 
 
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

 

Balansräkning
Not 2017-12-31 2016-12-31

 
 

0
19 164
11 867
31 031

 

1 580 251
1 611 282

1 611 282

 
 
 

80 
13

48 049
48 142

 
 

2 445 908
2 494 050

2 494 050

EGET KAPITAL OCH SKULDER
 
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
 
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Övriga skulder
Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

5

6

Not 2017-12-31 2016-12-31

 
 

1 193 789
155 386

1 349 175
1 349 175

 

20 702
0

80 380
161 025
262 107

1 611 282

 
 

1 399 410
- 205 621
1 193 789
1 193 789

 
 

50 861
520 700
449 129
279 571

1 300 261

2 494 050
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Unga Allergikers årsredovisning upprättas enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Intäktsredovisning

Gåvor i form av kontanter från i första hand privatpersoner redovisas av naturliga skäl normalt 
enligt kontantprincipen. Även gåvor från företag och organisationer redovisas normalt i den 
period då gåvan inbetalas. I den mån det på balansdagen finns avtalade, ej erhållna gåvor från 
företag och organisationer intäktförs dessa efter individuell prövning.

Bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag 
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. administration) redovisas samma 
räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.

Medlemsavgifter

Föreningen har bara deltagaravgifter från arrangerade aktiviteter och tar inte ut någon 
medlemsavgift.

Övriga verksamhetsintäkter

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad förbundet fått eller kommer att få.

Verksamhetskostnader

Ändamålskostnader

Som ändamålskostnader klassificeras sådanan kostnader som har ett direkt samband med Unga
Allergikers uppdrag enligt stadgarna, samt de särskilda ändamål som Unga Allergiker har. Hit 
räknas bl.a. kostnader för olika stödinsatser, informationsinsatser och påverkandearbete.
I posten ingår lönekostnader och administrativa kostnader för den personal som arbetar med 
dessa verksamheter och projekt.

Administrationskostnader

Till administrationskostnader räknas sådana kostnader som är nödvändiga för att administrera
organisationen, vilket är nödvändigt för att skapa goda förutsättningar till insamlingsarbetet och
verksamheten. Till administrationskostnaderna hör lönekostnad för den administrativa 
personalen, redovisnings- och revisionskostnader, IT samt en del av styrelsens kostnader.

Leasing

Alla föreningens leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften (inklusive första 
förhöjda hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.
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Not 2 Gåvor och Bidrag
         2017        2016

Bidrag
MUCF organisationsbidrag
MUCF lokalt stöd
Sunnerdahls handikappfond
Allmänna Arvsfonden
Astma- och Allergiförbundet
Övriga bidrag
 
 
Gåvor
Erhållna gåvor från allmänheten via 90-konto
 

622 657
801 382
210 000

1 136 041
580 000

4 890
3 354 970

716
716

Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

     2017               2016

Ränteintäkter
 

* Arvsfondens skolprojekt är avslutat och slutredovisat under 2017.

617 886 
786 400
140 000

1 474 160
500 000
190 940

3 709 386

0
0

19
19

0
0

Not 5 Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag

Arvsfonden* 520 700
520 700

0
0

2017-12-31 2016-12-31

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Bokslutsreserv
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter

50 000
174 685 
54 886

279 571

70 714
68 719 
21 592

161 025

2017-12-31 2016-12-31

Not 3 Anställda

     2017               2016Medelantalet anställda
Kvinnor 
Män

4,0
2,0
6,0

3,5
0,5
4,0


