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FÖRVALTNINGS- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009
Clowner utan Gränser är en ideell förening kopplad till den internationella organisationen Payasos
sin Fronteras. Clowner utan Gränser har sitt säte i Botkyrka.
Clowner utan Gränser arbetar utifrån demokratisk grund med kultur som ett verktyg för att stärka
utsatta människors psykosociala hälsa runt om i världen.
Clowner utan Gränsers verksamhetsinriktning är att genom kulturella uttryck sprida hopp och
glädje till människor som drabbats av krig, katastrofer och andra svårigheter runt om i världen.
I Sverige ska Clowner utan Gränser via det kulturella uttrycket informera och engagera människor
utifrån de erfarenheter som gjorts från verksamheten runt om i världen.

Vår vision
Clowner utan Gränsers vision är en värld fylld av lek, skratt och drömmar, där alla människor har
möjlighet att utvecklas, att uttrycka sig fritt och att känna hopp även i utsatta situationer.

Vår mission
Clowner utan Gränsers mission är att sprida skratt, glädje och hopp. Vi skickar clowner och artister
till barn och samhällen drabbade av krig, konflikt och andra kriser runtom i världen. Vi använder
humor och lek för att upprätthålla människovärdet och som ett sätt att ge barn och vuxna möjlighet
att utvecklas.
I Sverige ökar vi kunskapen om och engagemanget för människor som befinner sig i utsatta
situationer runt om i världen.

Foto: Anna Hagvärn
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GENOMFÖRDA PROJEKT UNDER 2009
Sammanfattning av året
Under 2009 har Clowner utan Gränser genomfört 16 projekt i 14 länder samt fyra projekt i Sverige.
Runt om i världen har sammanlagt 220 föreställningar spelats för ca 88 000 barn. Under året har
hundratals workshops och cirkusskolor genomförts för ca 2000 barn och ungdomar. Dessutom har
vi genomfört avancerade träningar och utbildningar för 85 ledare som i sin tur kommer att fortsätta
arbetet med barnen i sju länder. I Sverige har ca 60 föreställningar för ca 22 000 människor spelats.

!
!
!
!
!
!
!
!

Föreställningar i Världen:
36 föreställningar för över 19 000 barn och vuxna i flyktingläger i Libanon
8 föreställningar för ca 4 700 barn på Västbanken
På Västbanken har också genomförts 4 shower för sammanlagt 800 funktionshindrade barn
samt 7 besök på sjukhus med små shower för 175 barn
12 föreställningar för ca 5 100 barn gjordes i Kenya Orongo
21 shower för ca 6 000 människor under turnén i Östeuropa (Litauen, Polen, Ukraina och
Moldavien)
10 föreställningar för och med 150 funktionshindrade barn i Burma
I Burma genomfördes även 19 spelningar för en sammanlagd publik på ca 6 000 barn
En liten föreställning i Georgien på ett banhem för tjetjenska flyktingar, ca 110 barn
5 clownshower för totalt ca 400 barn och vuxna i Burundi
17 shower på flyktingläger och i byar för över 21 000 barn och vuxna i Rwanda
20 föreställningar för ca 6 000 barn i Lesotho
3 föreställningar för 1200 barn i Kenya i samarbete med KFUK-KFUM
12 föreställningar för 4 000 barn och vuxna i Moldavien med Teaterhögskolan

!
!

Gold nose stipendium:
23 föreställningar för ca 5 000 barn i Indien
24 föreställningar för ca 8000 barn i Nepal

!
!
!
!
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Workshops och träningar:
cirkusskolor under skolterminerna och sommarläger för ca 600 barn i flyktingläger i
Libanon
cirkusskolor för 30 ungdomar och 10 barn under skolterminerna och sommarläger för 53
barn och 30 ungdomar i Nablus, Västbanken
34 utbildningar med gruppen från Nablus och 4 workshops med 80 funktionshindrade barn
41 workshops för 14 ledare, 34 workshops i akrobatik för 14 ungdomar och 27 lekträningar
för barn 3-7 år gamla, allt i det lilla samhället Orongo i Kenya
11 workshops för sammanlagt 700 barn i Burma
Sammanlagt 35 utbildningspass för 24 ledare för funktionshindrade barn i Burma
4 veckors utbildning för 13 ledare inom scouterna och Girl Guides i Rwanda och Burundi
200 barn och 100 vårdnadshavare har nåtts av 10 dagars workshops program med vår metod
att stärka barnen och vårdnadshavarna psykosocialt i Lesotho

!

Gold nose stipendium:
9 workshops för 150 barn och 20 ledare i Nepal

!

Föreställningar i Sverige:
Ca 3 000 barn och vuxna kom till skansen under Clownnäsans dag
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Ca 10 000 människor har sett tio föreställningar under Vasaloppet, Göteborgsvarvet, mässor
och events under året
16 föreställningar för en sammanlagd publik på över 5000 människor gjordes på fyra orter i
Sverige i projektet information Mellanöstern
19 föreställningar med Habibi, Habibi genomfördes för ca 4400 personer på 7 orter i Sverige

Projekten 2009:

Libanon – Circuna
Sedan starten av projektet i september 2007 har vi haft en stor mängd av aktiviteter för
målgrupperna i Libanon (ungdomar och barn i palestinska flyktingläger). Säkerhetssituationen har
varit stabil under 2009 och verksamheten har fungerat enligt planerna.
Vår första målgrupp (15 stycken engagerade ungdomar), har under året etablerat sig som både
artister och tränare för barn. De kommer från 7 olika palestinska flyktingläger och har tränats av
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svenska artister och utvecklats som cirkusartister och pedagoger under hela året.
Gruppen har dessutom på egen hand och tillsammans med svenska artister gjort 36 föreställningar
för över 19 000 barn och vuxna, runt om i Libanon. De har också under hösten startat och drivit
cirkusskolor för ca 600 barn i 9 olika flyktingläger.
Målsättningen med projektet är att stärka denna grupp med ungdomar och etablera dem som ett
cirkuskompani i Libanon, samtidigt som de sprider glädje och skratt och genomför stärkande
aktiviteter med barnen i de palestinska flyktinglägren. Denna målsättning uppfyller vi på bästa sätt.
Mer information finns på www.circuna.com.
Projektet är treårigt (avslutas 2010) och finansieras av Sida.

Västbanken
Clowner utan Gränser har samarbetet med och tränat artister i cirkusgruppen "Assirk Assagir" i
Nablus. De har tränats i avancerad cirkusteknik och pedagogiska metoder för att träna barn. De har
också fått kunskaper i hur man genomför föreställningar och träning i planering, administration,
ekonomi och ansökningar.
Cirkusgruppen har tillsammans med svenska artister och på egen hand under skolterminerna
genomfört träning för 12 tonåriga killar som gör egna shower och hjälper till att träna barn, startat
en tjejgrupp med 10 tonåringar, startat en vuxengrupp med 14 vuxna kvinnor och haft tio barn i
träning varje vecka. Under sommaren genomförde gruppen ett sommarläger för alla grupper och
ytterligare 43 barn. Under 2009 genomfördes också 8 föreställningar för ca 4 700 barn och vuxna.
Projektet finansierades av Radiohjälpen och Sida, via Högskolan för Scen och Musik i Göteborg.

Foto: Baha Swidan
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Glädje till sjuka och funktionshindrade barn på Västbanken
Under hösten 2009 fick vi bidrag från Postkodstiftelsen för att starta ytterligare ett projekt med
gruppen ”Assirk Assagir” från Nablus. Projektet har som mål att utbilda 8 medlemmar i gruppen till
att kunna arbeta med funktionshindrade och sjuka barn på Västbanken. Under 2009 genomförde
svenska artister 34 träningar med gruppen från Nablus och de har själva genomfört 18 träningar
med gruppen. Under höstterminen genomfördes också 4 workshops med 80 handikappade barn och
4 shower för sammanlagt 800 funktionshindrade barn har genomförts samt 7 besök på sjukhus, där
små shower för 175 barn har genomförts.
Projektet fortsätter under 2010 och finansieras i sin helhet av Postkodlotteriet.

Foto: Joel Lindh

Kenya Orongo (2 turnéer/utbildningstillfällen + extern utvärdering)
I den lilla byn Orongo har vi sedan 2007 haft ett samarbete med Orongo Widows and Orphans
group. Vi har gjort föreställningar och utbildat 14 ledare från Orongo och 6 närliggande byar. Under
2009 genomfördes två projekt och en extern utvärdering av arbetet.
4 svenska artister var med på bägge projekten under 2009. Under det första projektet i februari
genomfördes 30 workshops à 2 tim för 14 ledare, 20 workshops à 2 tim i akrobatik för 14
ungdomar, 20 lekträningar för barn 3-7 år gamla samt 7 föreställningar för ca 2 900 barn och vuxna.
Under det andra projektet i december genomfördes sammanlagt 11 workshops à 3 tim för
ledargruppens 14 personer, 14 workshops à 3 tim för ungdomarna (nu 34 st) och 7 lekträningar för
barngruppen (nu 40 barn). Det spelades också 5 föreställningar för ca 2 200 personer i närområdet.
Under december gjordes också en extern utvärdering av en konsult som åkte med till Orongo och
följde arbetet. Resultatet blev mycket lyckat och redovisas på Clowner utan Gränsers hemsida,
www.skratt.nu.
Projekten och utvärderingen finansierades av Svenska Institutet.
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Burma (en turné och ett utbildningsprojekt)
I Burma genomförde vi under 2009 två projekt. Ett turnéprojekt där två svenska artister gjorde en
föreställning tillsammans med en amerikansk artist och tre burmesiska artister.
Folket i Burma lever under svåra förhållanden. Det är i Burma förbjudet att samlas mer än
fempersoner på offentlig plats om inte militären ger tillstånd, därför finns det väldigt små
möjligheter till kulturellt utbud och gemenskap för folket. I maj 2008 drabbades Burma av cyklonen
Nargis som ödelade miljoner människors liv. Internationella hjälporganisationer stoppades från att
hjälpa folket och återuppbyggnadsarbetet har tagit lång tid. De byar och människor som under detta
projekt fick besök från Clowner utan Gränser, fick för en stund samlas i stora åskådarskaror (med
tillstånd från militären) och tillsammans skratta och inspireras av artisterna. Det medförde inte bara
en glädje och lättnad för stunden, utan också kraft att gå vidare i sina liv och gav hopp om en bättre
framtid.
Föreställningen innehöll både clownnummer, musik och burmesisk dans. Den spelades sedan vid 19
tillfällen för ca 6 000 barn och vuxna i områden som drabbats svårt av cyklonen Nargis 2008
(Yangoon, Labutta, Mon och Karen states). Föreställningen bjöd på många skratt och mycket
glädje, särskilt att få se Clowner från en annan del av världen försöka dansa burmesisk dans…
Under projekttiden genomfördes också 11 workshops för sammanlagt 700 ledare och barn.
Det andra projektet som genomfördes var ett utbildningsprojekt för ledare som arbetar med
funktionshindrade barn på Eden center, ett privat center för ca 150 funktionshindrade barn.
Tre artister med specialkunskap att arbeta med funktionshindrade barn reste i två olika omgångar
till Burma och utbildade alla de 24 ledare som arbetar på centret. Sammanlagt 35 utbildningspass
har genomförts och 10 föreställningar för och med barn och vuxna har också genomförts under året.
Radiohjälpen finansierade turnén och Sida finansierade utbildningsprojektet via Forum Syd.

Foto: Tomas Ohlsson
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Östturné
Clowner utan Gränser genomförde under sommaren en turné i fyra länder i Östeuropa. 21
spelningar på barnhem och i flyktingläger genomfördes för en sammanlagd publik på ca 5 000 barn
och ca 1 000 vuxna (se beskrivning av turnén nedan).
7 artister åkte med en clownbuss från Finland genom Litauen, Polen, Ukraina, Moldavien och
tillbaka via Danmark och Sverige. Barnen som fick se föreställningen och vara med och leka fick
för en stund glömma sina sorger och sin hårda vardag och vara med på en föreställning och en dag
med cirkuslekar tillsammans med artisterna från Clowner utan Gränser.

Kenya i samarbete med KFUK-KFUM
Under våren genomfördes en uppföljning av ett samarbetsprojekt med KFUK-KFUM i Kenya. En
artist/ledare från Sverige tränade och turnéledde en turné med kenyanska artister. 3 föreställningar
för 1200 barn genomfördes.
Projektet finansierades av Sida via Svenska missionsrådet och KFUK-KFUM, Clowner utan
Gränser la också in en egeninsats i projektet.

Internationellt möte
Kenneth Hotz och Pelle Hanaeus har deltagit på internationellt möte i Belgien, där alla nio
Clownorganisationer träffades och planerade gemensamma projekt, etiska riktlinjer och utbyte
erfarenheter. Kenneth Hotz har också deltagit på ett planeringsmöte i Frankrike under 2009.

Georgien
Under hösten 2009 genomfördes en kontaktresa till Georgien där vi träffade framtida samarbetsparter och dessutom gjorde en liten föreställning på ett barnhem för tjetjenska flyktingar. 110 barn
och vuxna såg föreställningen.
Under 2010 planeras en större turné till Georgien.
Svenska institutet finansierade kontaktresan.

Rwanda/Burundi (2 utbildnings- och turnéprojekt)
Under januari och februari genomförde två svenska artister en utbildning av 13 scouter och Girl
Guides i Rwanda och Burundi i vår metodik - Changing attitude and behavior through games,
Awareness Training Focused on Strength, Trust and Happiness. Metoden är fokuserad framför allt
på arbete med HIV/Aids, men även användbar inom många andra förändringsområden, t.ex.
alkohol/ droger, mänskliga rättigheter, jämställdhet etc. Metoden går ut på att genom lek bygga bl.a
självkänsla, samarbete och tillit –och att reflektera över sitt eget och andras beteende, för att på både
kort och lång sikt nå förändring av sig själv, av sitt liv och av samhället. Man kan jobba med barn,
ungdomar, vuxna och gamla med denna metod.
13 ledare inom scouterna och Girl Guides i Rwanda och Burundi samt ca ytterligare 3 ledare
utbildades. Under projektets praktikperiod jobbade ungdomsledarna med ca 100-120 barn.
Dessutom gjorde den svenska gruppen (tillsammans med ledarna) 5 clownshower för totalt ca 400
barn och vuxna.
Under oktober och november genomfördes ytterligare en utbildningsresa till grupperna i Rwanda.
Under detta projekt genomfördes också ett samarbete med en akrobatgrupp i Gisenyi. En stor
föreställning med dansare, musiker och akrobater från Gisenyi sattes ihop tillsammans med två
svenska artister. Gruppen genomförde sedan en turné i på 17 platser (flyktingläger och byar) för
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över 21 000 barn och vuxna.
Projekten finansierades av Radiohjälpen och Svenska Institutet. Våra samarbetsgrupper i Rwanda
och Burundi har nu fått ett projektstöd från Sida för att arbeta vidare med metoderna i sina lokala
närområden. Akrobatgruppen i Gisenyi har fått ett privat bidrag föra att fortsätta sin verksamhet
med föreställningar i flyktingläger och de ingår även i ett samarbete med Clowner utan Gränser
under 2010.

Foto: Camilla Rud

Clownnäsans dag
I maj genomfördes den femte upplagan av Clownnäsans dag. Denna gång i samarbete med Skansen.
Det blev en strålande dag med fult pådrag med artister och många besökare på Skansen. Ca 3 000
barn och vuxna kom till Skansen under dagen.
Tyvärr fick vi inga betalande företagspartners och insamlingen gick mycket sämre än förra året.
Detta ledde till att hela projektet gick minus över 100 000 kronor, vilket var ett bakslag för
ekonomin under året. Detta ledde också till att organisationen beslutade att inte genomföra någon
Clownnäsans dag under 2010.

Folkhögskolekurs
Clowner utan Gränser ansvarade under vårterminen för Internationella Artistlinjen på Vårdinge by
folkhögskola. P. Nalle Laanela utbildade 11 artister under tre månader.
Utbildningen finansierades av Vårdinge by folkhögskola.

Event/föreläsning
Clowner utan Gränsers event- och föreläsningsavdelning fungerar som ett sätt att sprida information
om de platser vi besöker samt förmedla engagemang och uppmärksamhet kring vårt arbete. Under
2009 har vi genomfört större event på Vasaloppet och Göteborgsvarvet samt varit med på
barnmässor och gjort en rad föreläsningar på skolor och organisationer.
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Kultur som fredsförebyggande
Under sommaren 2009 fick vi möjlighet att bjuda hit våra vänner från cirkusgruppen i Nablus. En
gemensam föreställning med svenska och palestinska artister repeterades och producerades.
Det spelades 16 föreställningar för en sammanlagd publik på över 5 000 människor på fyra orter i
Sverige. Projektet uppmärksammades genom såväl tidningsartiklar som radio- och webbTV-inslag.
Det genomfördes också en marknadsföringsinsats i samband med Stockholms kulturfestival, vilket
ytterligare höjde uppmärksamheten.
Folke Bernadotte-akademin finansierade projektet

Lesotho
Clowner utan Gränser, Sverige och Clowns without Borders, South Africa, har samarbetat i detta
projekt för att stärka ledare och volontärer från två organisationer i Lesotho. Organisationerna
jobbar med HIV/aidsdrabbade barn, funktionshindrade barn och barn som förlorat sina föräldrar i
sjukdom. Clowner utan Gränser från Sydafrika har dels spridit hopp, glädje och framtidstro, genom
att spela föreställningar och leka med barnen, dels genomfört en långsiktig metod för att stärka
banden mellan de drabbade barnen och deras vårdnadshavare. Det är i denna metod som ledarna
från våra samarbetsorganisationer fått utbildning.
Totalt har 20 föreställningar för ca 6 000 barn har genomförts av sydafrikanska artister. 200 barn
och 100 vårdnadshavare har nåtts av 10 dagars workshop-program med vår metod att stärka barnen
och vårdnadshavarna psykosocialt. Sammanlagt 260 timmar workshops har genomförts.
Projektet finansierades av Radiohjälpen och kommer att fortsätta med en mindre uppföljningsdel
under 2010.

Foto: Magdolna Layrer
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Info Mellanöstern
Det bakomliggande syftet med projektet var att ge människor i Sverige en annan bild än den som
media ofta förmedlar om palestinska flyktingar (dvs – delaktiga och drabbade av krig och
konflikter), vilket i sin tur syftar till att leda till större förståelse och intresse att engagera sig och
lära sig mer om frågorna.
Projektet genomfördes under vår- och höstterminen. Under skolterminerna genomfördes turnéer
med föreställningen Habibi och Habibi. 19 föreställningar genomfördes och ca 4 400 personer på
10 orter nåddes av informationskampanjen, varav ca 1 800 elever genomförde ett
uppföljningsarbete med projektet.
Projektet har varit ett samarbete med Sensus studieförbund och finansierats av Sida via Forum Syd.
Clowner utan Gränser har också finansierat delar av projektet med egna medel.

Nepal Gold nose
Sarasvati Karlsson fick ett stipendium på 10 000 kronor för att åka till Nepal och driva ett projekt
på barnhem och i flyktingläger. Sarasvati och tre artister till samlade in pengar och finansierade en
turné i december och en bit in i 2010 med 24 föreställningar för ca 8 000 barn. Dessutom
genomförde de nio workshops och träningar under turnén.

Indien Gold nose
Malin Öhrn fick ett stipendium på 10 000 kronor för att åka till Indien tillsammans med Clowns
without Borders, USA. Malin och två andra artister gjorde i december 23 föreställningar för ca 5
000 barn på barnhem och i slumområden kring Mumbai.

Teaterhögskolan och Moldavienturné
Under hösten startade Clowner utan Gränsers samarbete med Teaterhögskolan. Det är en ettårig
magisterutbildning på ett år som drivs av Teaterhögskolan. 10 studenter har lektioner, tränar och
genomför föreställningar i ämnet Skratt utan gränser. Under hösten genomförde hela klassen en
projektresa till Moldavien, där de spelade 12 föreställningar för ca 4 000 barn.

FÖRVALTNING OCH INFORMATION
Generalsekreterare:
Kenneth Hotz
Styrelse:
Ordförande: Anne Casparsson
Vice ordförande: Pelle Hanæus
Kassör: Christina Strandberg
Sekreterare: Ivar Heckscher
Ledamot: Andreas Follér
Ledamot: Karin Lekberg
Ledamot: Anna Stannervik
Ledamot: Siri Hammari
Styrelsen har haft 5 styrelsemöten och en arbetshelg under 2009.
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Arbetsutskott:
Kenneth Hotz, Anne Casparsson, Pelle Hanaeus, Christina Strandberg
Arbetsutskottet har haft 8 möten under året
Valberedning:
Ola Mattsson och Joel Lindh
Revisor:
Christer Nordström (auktoriserad revisor)
Kansli, projektledare och utbildningspersonal 2009:
Helena Johnzon, projektledare
P. Nalle Laanela, utbildare
Camilla Rud, projektledare
Joel Lindh, projektledare/artist
Baha Swidan, projektledare/artist
Under våren 2009 har även Terese Bergsten jobbat på kansliet. Terese var anställd på Roche, men
arbetar heltid för Clowner utan Gränser utifrån ett secondmentavtal med Roche.
90 konto: 90 00 20 – 9
Hemsida: www.skratt.nu

Sida 13 av 18

Resultaträkning - funktionsindelad
2009

2008

84 300
1 184 122
307 586
4134420
6 500
5716928
5716928

61 850
3 668 919
698 386
3 140 586

-5 443 273
-168 153
-135 166

-7216795
-154348
-243528

-29 664

-44930

5 488
-65

15 993
-5114

Resultat efter finansiella poster

-24 241

-34051

Årets resultat

-24 241

-34051

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Insamlade medel
Försäljning
Bidrag
Övriga verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Not
2

7 569 741
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Kostnadsslagsindelad resultaträkning
2009

2008

84 300
1 184 122
307 586
4 134 420
6 500
5 716 928

61 850
3 668 919
698 386
3 140 586
7 569 741

-1 814 632
-1 474 866
-2 453 494
-3 600
-5 746 592

-1716232
-2100706
-3794133
-3600
-7614671

-29 664

-44930

5 488
-65

15 993
-5114

Resultat efter finansiella poster

-24 241

-34051

Årets resultat

-24241

-34051

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Insamlade medel
Försäljning
Bidrag
Övriga verksamhetsintäkter
Summa intäkter
Verksamhetskostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar
Summa verksamhetskostnader

Not
2

4
3
6

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
5
Räntekostnader och liknande resultatposter
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Balansräkning
Not

2009

2008

0

3 600

0

3 600

Lager clownnäsor

8 000

10 000

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

8 000
0

30 000
3 347

189 299

157 481

Kassa och bank

433 410

742 214

Summa omsättningstillgångar

638 709

943 042

638 709

946642

378 822

403 063

73 676
37 214

1 718
69 161

148 997
259 887

472 700
543579

638 709

946 642

Inga
Inga

Inga
Inga

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

6

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

7

Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

8
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och FRIIs Styrande
riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av
SFI.
Not 2 Verksamhetsintäkter
Omsättningen fördelar sig enligt följande:
Medlemsavgifter inkl månadsclowner
Gåvor och bidrag från allmänheten
Bidrag från myndigheter inkl Sida
Bidrag från organisationer inkl Radiohjälpen
Bidrag från företag
Försäljning clownnäsor, diplom, julkort mm
Intäkt Event och Föreläsningar
Försäkringsersättningar
Öresavrundning

2009

2008

84 300
205 304
2 177 000
2 852 965
10 000
9 240
298 346
6 500
-12
5 716 928

61 850
254 435
3 140 586
3 299 377
108 944
6 180
698 386
-17
7 569 741

Av ovanstående belopp har 2 939 043 (3 730 786) kr insamlats via 90-kontot.
Not 3 Personalkostnader
Medelantal anställda
Kvinnor
Män
Redovisning av könsfördelning
Styrelsen

% kvinnor

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar
Styrelse och generalsekreterare
Övriga anställda
Sociala kostnader
varav pensionskostnader
Ersättningar understigande ett halvt prisbasbelopp

2009

2008

2
3
5

3
3
6

2009

2008

63

63

2009

2008

356 250
741 113
1 097 363

455 791
1 524 407
1 980 198

342 620
24 144

671526
27 500

47 856

75 796

Av föreningens pensionskostnader avser 15 000 kr gruppen styrelse och generalsekreterare.
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Avgångsvederlag
Inget avgångsvederlag finns avtalat.
Not 4 Ersättning till revisorer
Christer Nordström Revisionsbyrå AB
Revisionsarvoden
Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntor
Valutadifferenser

2009

2008

49 500

60 875

2009

2008

65

15 993

5 488

-

2009

2008

18 000
-14 400
-3 600
0

18 000
-10 800
-3 600
3 600

Not 6 Anläggningstillgångar
Inventarier
Anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utgående balans
Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Projekt Östeuropa 2009
Projekt Info Mellanöstern
Projekt Kenya Orongo del 3
Pensionskostnad
Dansens Hus
Förutbetald hyra

21 500
112 500
23 000
2 075
23 556
6 668
189 299

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Kostnader för 2009 med fakturadatum 2010
Beräknade arvoden för revision

112 497
36 500
148 997
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Nyckeltal

2009

2008

Andel medlemsavgifter
Medlemsavgifter/Verksamhetsintäkter

2%

1%

Andel insamlade medel
Insamlade medel/Verksamhetsintäkter

25%

48%

Andel bidrag
Erhållna bidrag/Verksamhetsintäkter

68%

41%

Andel insamlingskostnader
Insamlingskostnader/Insamlade medel

12%

4%

Andel ändamålskostnader
Ändamålskostnader/Verksamhetsintäkter

95%

95%

Underskrifter
Stockholm 2010 -

-

Kenneth Hotz
Generalsekreterare

Anne Casparsson
Ordförande

Per Hanæus
Vice ordförande

Christina Strandberg
Kassör

Ivar Heckscher
Sekreterare

Andreas Follér
Ledamot

Siri Hammari
Ledamot

Karin Lekberg
Ledamot

Anna Stannervik
Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats 2010Christer Nordström
Auktoriserad revisor

-

