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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och Generalsekreteraren för Clowner utan Gränser, 802402-6521, avger härmed årsredovisning 
gällande 2015, föreningens tjugonde räkenskapsår.

Allmänt om verksamheten

Om Clowner utan Gränser
Det finns många barn på vår jord som på olika sätt lever i extrem utsatthet. Barn som varje dag vaknar upp mitt i 
pågående krig, barn som tillbringat hela sitt liv på flykt och bott i olika flyktingläger och som varje dag 
präglas av den oro och stress som det ofrivilliga flyktingskapet innebär, barn som förlorat sina föräldrar och 
bor på barnhem, barn som drabbats av en naturkatastrof och inte längre har något hem. På alla dessa mörka 
platser i världen finns barn som tappat bort sin barndom och där skrattet har tystnat.

Clowner utan Gränser arbetar utifrån FN:s barnkonvention och vill att alla barn i hela världen ska få vara de barn de 
är samt få tillgång till sina mänskliga rättigheter. Clowner utan Gränser arbetar utifrån en demokratisk 
grund med kultur som ett verktyg för att stärka utsatta människors psykosociala hälsa runt om i världen. Vi strävar 
efter att ge barn och vuxna som lever i eller vid sidan av konflikter och katastrofer en stunds vila och nya 
glada minnen. När Clowner utan Gränsers artister åker på turné möter de barnen som har det allra svårast. 
Men genom clownernas galna upptåg får barnen glömma sina bekymmer för en stund, bubbla av skratt 
och börja tro på framtiden igen.

Clowner utan Gränser är en etablerad ideell organisation kopplad till Clowns without Borders International 
(CWBI) som grundades av organisationen Payasos sin Fronteras (Clowner utan Gränser Spanien) 1993. Clowner 
utan Gränser i Sverige har sitt säte i Stockholm med kansli beläget på Erstagatan. Clowner utan Gränser 
grundades 1996 och bedriver verksamhet över hela världen för barn som av olika anledningar lever i utsatthet. 
Allt arbete vi gör, gör vi i övertygelsen om att det skapar en bättre värld. 

Clowner utan Gränser samarbetar som regel med lokala organisationer och erbjuder dem ett komplement till 
deras aktiviteter för att ge psykosocialt stöd till barn i extrem utsatthet. Genom föreställningar, lek, workshops och 
cirkusskolor ges metoder och verktyg för att främja barns rätt att vara barn och långsiktigt hjälper arbetet barnen 
att utveckla sina förmågor. Clowner utan Gränser påminner barn i flyktingläger, barnfängelser och andra utsatta 
miljöer om att de  är vanliga människor och att det finns andra utanför som ser dem. Att vi ser dem. Att möta barn i 
lust, lek och glädje är vårt uppdrag. När det fungerar som bäst skapas livsvilja, mänsklighet och hopp. Någon 
kiknar av skratt. Någons värld förändras. Världen förändras.

Clowner utan Gränser arbetar med cirka 250 av Sveriges mest etablerade cirkusartister. Det är akrobater, 
clowner, jonglörer, magiker och musiker som donerar sin tid, sin talang och sin kunskap till verksamheten och 
åker till barn som lever i olika svårigheter runt om i världen. Med på varje turné finns en turnéledare med 
ett övergripande ansvar och samtliga aktiviteter som genomförs dokumenteras och utvärderas tillsammans med 
den lokala partnern samt genom aktivitetsrapporter och uppföljning med ansvariga efter aktiviteternas 
genomförande. Väl hemma erbjuds alla artister alltid ett hemkomstsamtal med Competens Compagniet, ett 
nätverk med samtalsterapeuter och psykologer. 

Sedan starten har Clowner utan Gränser mött & 
skrattat med mer än en och en halv miljon barn!

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.
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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 är vårt 
uppdrag att öka kunskapen om och engagemanget för människor som befinner sig i utsatta situationer runt om i 
världen.

Vår målgrupp
För att förtydliga vårt uppdrag inför våra externa samarbeten samt för att underlätta konkretiserande av verksam-
heten för våra mål har vi valt att arbeta efter ett övergripande tema som understöds av vårt fokus. Detta har varit 
ledande i planeringen av verksamheten och ett stöd för styrelsen gällande att fatta beslut som inte omfattas 
av denna planering.

Tema för 2015: Barn på flykt och barn utan vuxna
Clowner utan Gränsers arbete utgår från FN:s konvention om barns rättigheter. Enligt barnkonventionen har 
alla barn rätt till att känna trygghet, de har rätt till ett hälsosamt liv och till sin kultur. Alla barn har rätt till 
lek, vila och fritid. Oavsett vem du är och var du kommer ifrån. Clowner utan Gränsers verksamhetsplan 
utgår från att hjälpa barn som, helt eller delvis, inte har tillgång till sina mänskliga rättigheter, att få det. 

Under 2015 fokuserade vi särskilt på barn på flykt och på barn som lever utan vuxna i så  kallade “child-
headed fam-ilies”. Detta på grund av att fler barn än någonsin nu befinner sig på flykt undan krig och 
förföljelse, över 30 miljoner barn, och därför behöver få fyllas med skratt och hopp. Den andra målgruppen, 
barn utan vuxna, är en grupp som lever i extrem utsatthet på många sätt och som Clowner utan Gränser vill hjälpa 
tillbaka till barndomen och leken igen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Sammanställning av händelser
Under 2015 nådde Clowner utan Gränser 130 151 personer som fick ta del av en värld av drömmar, lek och 
skratt genom de 365 föreställningar och 143 workshops (inklusive utbildningar och cirkusskolor) som genomförts 
av våra artister i Sverige och internationellt.  

Internationellt
I syfte att uppnå föreningens ändamål 2015 har 15 projekt och 25 turnéer genomförts i 15 länder internationellt.

Verksamhet i tal 
Föreställningar: 266 
Direkta förmånstagare: 108 137
Workshops: 113 
Direkta förmånstagare: 3487  
Cirkusskola: 3  
Direkta förmånstagare: 816 
Utbildning av ledare: 14 
Direkta förmånstagare: 362

I Sverige
I syfte att uppnå föreningens ändamål har Clowner utan Gränser 2015 genomfört två projekt i Sverige. 

Verksamhet i tal 
Föreställningar: 99  
Direkta förmånstagare: 16 249 
Workshops: 13 
Direkta förmånstagare: 1100
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Information om årets projekt och dess effekter 

Sverige - Välkommen till Sverige
I Sverige sökte 70 384 barn skydd och asyl under 2015 och av dem kom 35 369 helt ensamma, utan vare 
sig förälder eller annan släkt. Inom ramen för projektet Välkommen till Sverige genomförde Clowner utan 
Gränser föreställningar och workshops på boenden och andra samlingsplatser för skyddsbehövande 
barn och ungdomar. Välkommen till Sverige-projektet handlar, precis som det låter, om att ge barn som 
flytt från krig och förföljelse ett varmt välkomnande och ett minne om att det finns många som bryr sig. 
Då kan tankar på krig och oro bytas ut mot skratt och nya drömmar. Under året mötte och välkomnade våra 
artister 1599 barn runt om i Sverige genom att göra 26 föreställningar. Projektet Välkommen till Sverige 
finansieras bland annat av Stockholms Kulturförvaltning. Organisationen har under året även mottagit 
flera privata gåvor som gått till ändamålet.

Hand i hand med Välkommen till Sverige går Drömgalan som vi 
2015 genomförde för tredje året i rad i samarbete med 
Dansens Hus i Stockholm. Till Drömgalan bjuder Clowner utan 
Gränser in barn på flykt som nyligen kommit till Sverige för att 
de under en dag ska få känna sig som de viktigaste  personerna 
i världen. Den 28 november 2015 var en magisk dag. Då fylldes 
Dansens Hus med 650 barn som fick gå på röda mattan, äta 
popcorn och sockervadd, få ansiktsmålning, prova på cirkus i 
foajén och sedan se en spännande cirkusföreställning med 
30 av Clowner utan Gränsers artister. En dag för drömmar 
att gå i uppfyllelse.

Sverige - Skratturnén för alla barns rätt
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I projektet Skratturnén sprider Clowner utan Gränser, med stöd från Allmänna Arvsfonden, kunskap om barnkon-
ventionen och om hur det är att vara liten på flykt till skolelever i åldrarna sex till elva år. Vi verkar även för att 
skapa engagemang hos samma målgrupp i dessa frågor och ger pedagoger verktyg för att fortsatt prata vidare 
på temat barns rättigheter och det ofrivilliga flyktingskapet. 

Barn behöver tidigt få kunskap om sina rättigheter, inte minst för att förstå att dessa rättigheter gäller alla 
barn. Clowner utan Gränser använder skrattet som ett universellt verktyg för att tala om dessa rättigheter. 
Genom skratt lockas känslor fram och nya tankar får ta plats och genom att vi får känna oss som en del av något 
större får vi mod och utrymme att diskutera frågor som annars kan kännas svåra och främmande. Kan vi 
skratta åt samma saker kanske det finns annat som också förenar oss. Under höstterminen 2015 besökte våra 
artister 72 skolor i Sundsvall, Stockholm och Halmstad och mötte över 14 000 barn.

Foto: Skratturnén 2015, Henrik Kindgren

Foto: Drömgalan 2015, Laura Fernandes
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“
Jag har känt till Clowner utan Gränser 
sedan länge och älskar deras arbete. 
Så när det här som händer i Syrien 
eskalerade frågade jag om det fanns 
något jag kunde hjälpa till med – och 
det fanns det, sa Nour el-Refai i 
SVT:s morgonsoffa.

Indien - The Laughing Curry
I Mumbai ligger ett av världens största red light districts. Här växer en hel generation barn upp på  
bordeller,  tillsammans med sina mammor. Tillsammans med lokala organisationer vill Clowner utan 
Gränser ge dessa barn ett andrum och vi besöker center som tar hand om barnen under dygnets mest 
aktiva timmar. 

Inför att Clowner utan Gränser skulle komma tillbaka 
till Mumbai 2015 hade barnen själva frågat om inte deras 
mam-mor kunde få komma med och se på allt det roliga. 
Självklart fick de det och med de kvinnor och barn som 
fick tillåtelse att lämna bordellerna delade vi en 
speciell stund av glädje. Efter föreställningen kom flera 
av mammorna fram till våra artister och tackade för en 
upplevelse de aldrig skulle glömma. 

En bit utanför Mumbai ligger byn Karjat. Här arbetade vi 
under 2015 med föreställningar och workshops för de barn
och ungdomar som är inlåsta i fängelserna i området. Målet 

med projektet är att nå de mest utsatta barnen som helt saknar psykosocialt stöd från de indiska 
myndigheterna. Clownerna bjuder på skratt och möjligheten att se en annan värld att drömma sig bort till 
för en stund.

Under 2015 gjorde vi två turnéer till Indien, en i januari och en i juni med stöd av Världens Barn och 
skrattade tillsammans med 9702 barn. På den andra expeditionen följde skådespelerskan Suzanne Reuter 
med som tuppclownen Rostie. 

Foto: Indien januari 2015, Alex Hinchcliffe
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“
Resan med Clowner utan Gränser har 
förändrat mitt liv. Jag har sett vad kome-
di och skratt  på riktigt gör med männi-
skor. Jag är övertygad om att ju större vi 
låter detta arbete bli, desto mer  kommer 
världen kunna förändras till det bättre, sa 
Suzanne Reuter i media.

Jordanien - För Syriens barn  
I januari 2015 gjorde vi med stöd från Världens Barn en expedition till Jordanien för att möta barn på flykt 
undan krigets Syrien. Genom föreställningar och workshops gav vi psykosocialt stöd till 1229 barn och hjälpte 
dem att hitta tillbaka till leken inom sig. När det sker kan minnen av krig och död sakta ge plats för nya och 
glada tankar. På turnén följde också komikern Nour el-Refai med och genomförde tillsammans med artisterna 
en rad föreställningar för barn som flytt från Syrien. Foto: Jordanien 2015, Tomas Blideman 
Nour el-Refai har själv släkt i Syrien och ville genom 

 sitt artisteri bidra och förbättra situationen för de som 
 drabbats av kriget.

Foto: Suzanne Reuter i Indien, juni 2015
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Rwanda - Flygande cirkus

Under året gjorde Clowner utan Gränser, med finansiellt stöd från 
Världens Barn, två turnéer till Rwanda, i januari och i juni, samt en 
expedition i mars finansierad av egna medel. Organisationen fortsatte 
vårt samarbete med det lokala artistkollektivet Gisenyi Acrobats för 
att stärka barn och ungdomar som lever i utsatthet i Rwanda och 
Demokratiska Republiken Kongo. I södra Kivu-området lever många 
barn idag i oro och bär på en rädsla för nutiden och framtiden. Till 
de fem stora flyktinglägren kommer dagligen många människor som 
flyr från oroligheterna i DR Kongo, ett stort antal av dem är barn. 
Våra artister satte upp föreställningar i lägren för att sprida skratt 
och under turnén mötte vi 43 470 barn. 

På turnén i mars följde tv-programmet Landgång med till Rwanda 
för att dokumentera Clowner utan Gränsers arbete. Avsnittet visades 
senare i SVT och sågs av över 600 000 människor.

Libanon - Skola och skratt
Under 2015 gjorde vi två turnéer till Libanon, i mars och augusti, med stöd 
från Svenska PostkodLotteriet. Detta var det avslutande året på vårt projekt 
Skola och skratt som vi drivit med UNHCR. Tillsammans ser vi till att syriska 
barn på flykt får komma tillbaka till skolan och skrattet. Genom lek,humor 
och skratt stärker skolbarnen sin självkänsla, får hjälp att slappna av och bör-
jar känna hopp även i den utsatta situation de befinner sig i. Med nya 
kreativa metoder får barnen tillbaka lusten att lära. I projektet nådde vi 
över 8000 barn med våra clownföreställningar. 

Vi utbildade även lokala fritidsledare och pedagoger i arbetsmetoder som 
stärker traumatiserade barns självkänsla, får dem att slappna av och kun-
na koncentrera sig i skolan. I detta arbete tog Clowner utan Gränser 
fram ett metodmaterial, Learning throuh laughter (finns på arabiska och 
engelska) som lämnades över till Ministry of Health and Education på en 
resa i november, godkändes och får nu spridas och användas nationellt.

Bangladesh - Hopp till Rohingyas  

Foto: Bangladesh 2015, Noag Fassell
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Foto: Rwanda, juni 2015

Foto: Libanon augusti 2015, 
Alex Hinchcliffe
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Då organisationen fick en privat 
gåva på 20 000 kr kunde vi även 
finansiera ett veckolångt cirkusläger 
för barn i utsatthet tillsammans 
med vår partner Gisenyi Acrobats. 

2015 fortsatte vi vårt arbete för Rohingyafolket 
som lever på flykt som lever på flykt och under 
mycket kritiska förhållanden i Bangladesh. Vår 
insats ger psykosocialt stöd till både barn och 
vuxna och under året breddade vi det arbete vi 
påbörjade 2014. Våra artister besökte under 
mars-april lägren Nayapara och Kurupalong för 
att sprida skratt och hopp till dessa barn som 
lever i extrem utsatthet. Genom föreställningar 
och lekfulla workshops mötte vi 990 barn. 
Projektet finansierades av medel från Världens 
Barn och av egen finansiering.



Demokratiska Republiken Kongo - Stöd till våldsutsatta
Demokratiska Republiken Kongo är ett land som under lång tid lidit av väpnade strider och konflikter inom 
landet. Under 2015  fortsatte vi vårt tidigare arbete för och med barn som räddats från att ha varit barnsoldater. Vår 
verksamhet är en del av barnens psykosociala rehabilitering.

Under turnén i maj arbetade våra artister i regionen runt 
Goma, bland annat tillsammans med organisationen War Child, 
för att nå barn som frihetsberövats och sitter i fängelse. Detta är 
barn som  sällan får ta del av det internationella biståndets 
resurser och som befinner sig i stor utsatthet. Genom att sprida 
skratt och lek ger vi barnen nya glada minnen och verktyg att 
själva använda sig av i  fortsättningen. Turnén finansierades av 
Världens Barn och vi mötte och skrattade med 3356 barn 
genom föreställningar och workshops under expeditionen.

Kurdistan - Glädje stärker hälsan

Foto: DR Kongo 2015

I maj reste Clowner utan Gränser till Kurdistan för att möta 
och skratta med barn på flykt från Syrien och Irak. I  landets 
flyktingläger satte vi upp föreställningar fyllda av fysisk komik, 
musik, berättelser och dans. Detta ger tillfällig lättnad hos barn 
och vuxna i deras svåra situation och hjälper dem transformera 
sin sorg till skratt och hopp. Långsiktigt stärker detta 
människors psykiska hälsa och hjälper dem att hitta tillbaka till 
glädjen inom sig igen.

Vårt arbete skedde i samarbete med lokala organisationer på plats 
och med Kurdiska Regeringens Representation i Sverige. På turnén 
skrattade vi tillsammans med 6850 barn. Projektet finansierades 
genom egeninsamlade medel.

Foto: Kurdistan 2015
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Burma - Barn är barn
Clowner utan Gränser har arbetat i Burma i flera år och 
under 2015 fortsatte vårt arbete för Rohingyafolket, en av 
världens mest förföljda folkgrupper enligt FN. 

Våra artister åkte till konfliktområdet Rakhine för att 
genom föreställningar och lek ge psykosocialt stöd till 
barnen i flyktinglägren. Tillsammans skapade vi nya, glada 
minnen som ger hopp inför framtiden. Under turnén i 
september, som finansierades av Världens Barn samt 
av organisationens egeninsamlade medel, mötte och 
skrattade vi med 10 800 barn. 

Journalisten Folke Rydén följde med på turnén och 
dokumenterade situationen för rohingyas i Rakhine och 
Clowner utan Gränsers arbete. Dokumentären sändes i 
SVT Agenda senare under året.

Foto: Burma 2015, Folke Rydén
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Grekland - Stöd till barn på flykt
Under 2015 befann sig fler människor än någonsin sedan andra världskriget på flykt i världen. Över  600 000 
män-niskor flydde över Medelhavet för att söka skydd i Europa. Clowner utan Gränser har arbetat för barn på 
flykt från Mellanöstern sedan 2012 men utökade och förstärkte vårt stöd för dessa barn till Grekland under 2015. 
Under året gjorde våra artister sju expeditioner till Aten och öarna Lesbos och Kos och skrattade med 10 944 
barn. Clowner utan Gränser ger barn och vuxna psykosocialt stöd genom lek och föreställningar och en paus från 
sin situation för en stund. På så vis spräcker vi långsamt bubblorna av oro, rädslor och skräck och kan börja fylla 
livet med ny mening och minnet med hoppfulla stunder.

Under vårt arbete för barn i red light distrikten i Indien har vi sett och informerats om att många av de kvinnor 
och flickor som lever på bordellerna kommer från Nepal. De kvinnor och barn som faktiskt räddas från bordellerna 
skickas tillbaka hem men deras mörka resa slutar inte där. I Nepal tvingas de då leva ett liv i utanförskap och stigma-
tisering på grund av sin bakgrund. 

Därför utökade och förstärkte vi under 2015 vårt arbete i regionen till Nepal för att nå kvinnor barn som  räddats 
från trafficking. I augusti gick vår första turné till Katmandu och vi mötte 1516 barn. Det var vår  uppgift att ta 
skrattet till dessa ensamstående mödrar, unga tjejer och barn som räddats från sexhandeln. Så de kan börja 
känna sig sedda och viktiga igen. Tillsammans med lokala  biståndsorganisationer satte vi upp föreställningar 

Sydsudan är världens yngsta land och har sedan länge kantats av väpnade konflikter. Sedan inbördeskriget 
bröt ut 2013 befinner sig mer än en miljon människor på flykt inom landet. Med stöd från Världens Barn samarbetar 
vi med den lokala organisationen Terres des Hommes för att nå barn och ungdomar vars behov lätt glöms 
bort och som befinner sig i riskzon för våld och oroligheter.

Syftet med arbetet i Sydsudan är att möta barn, ungdomar och personal som lever i flyktingläger utanför 
Juba. Barnen  har ett stort behov av aktivitet, lek och stimulans. För ungdomarna är det viktigt med  aktiviteter som 

Arbetet i Grekland finansieras genom Världens Barn, 
PostkodLotteriets Kulturstiftelse, insamlingen Vi Gör 
Vad Vi Kan och av egeninsamlade medel och gåvor. 
Bland annat startade vi tillsammans med två av 
våra artister en särskild insamling för att kunna 
skicka iväg ett team av clownerna till Kos akut. 
Insamlingen genererade 21 835 kronor på mindre 
än en vecka och innebar att organisationen direkt 
kunde skicka de två artisterna till Kos för att sprida 
skratt och hopp. 

Nepal - The Laughing Himalayas  

Foto: Grekland september 2015, Henrik Kindgren

Foto: Nepal 2015, Henrik Kindgren
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som blev en del av deras rehabilitering. Genom att 
uppträda för och arbeta med mammorna och barnen 
gemensamt hoppas vi skapa minnen som kan ge dem 
sammanhållning och kraft i framtiden.

Våren 2015 drabbades Nepal av två kraftiga jordskalv. 
Över 2500 personer dog och flera tusentals skadades 
och förlorade sina hem. På turnén arbetade vi därför 
med organisationen PLAN för att nå barnen i de värst 
drabbade områdena. Expeditionen gjordes tillsammans 
med engelska Clowner utan Gränser.

Sydsudan - Fredsskapande cirkus

7



Clowner utan Gränser 802402-6521

ger dem stimulans samt en liten stund som de 
kan ägna bara åt sig själva, utan ansvar för 
familj och småsyskon som de annars är 
ansvariga för. Personalen i sin tur är i behov av 
pedagogiska lekar som de kan göra i och utanför 
klassrummen. 

Under 2015 genomförde Clowner utan Gränser två 
expeditioner, en i augusti och en i november och vi 
mötte 4099 barn genom föreställningar, workshops 
och lekmingel i anslutning till olika aktiviteter.

Ukraina - Bubblor av skratt

Foto: Sydsudan 2015

Efter att kriget bröt ut i Ukraina 2014 har hundratals barn 
farit illa när familjer drivits på flykt i en fortfarande olöst 
konflikt. Uppemot två miljoner människor ä r på flykt inom 
landet. 

Därför gjorde Clowner utan Gränser en turné till regionen 
i augusti-september för att sprida skratt och hopp i en  
orolig situation. Vi bjöd in barn till föreställningar och 
workshops, allt för att försöka skapa bubblor av lek, skratt 
och mänsklighet så att dessa barn kan börja känna sig 
trygga och känna framtidstro i en mycket svår situation. 
Under turnén mötte artisterna och skrattade med 3504 
barn. Projektet finansierades av Clowner utan Gränsers 
egeninsamlade medel.

Foto: Ukraina 2015

Rumänien - Cirkus, styrka och medmänsklighet
Med stöd från Världens Barn gjorde vi under oktober-no-
vember 2015 vår första turné till Rum nien. Artisterna satte 
upp föreställningar och anordnade cirkusworkshops för 
barn, unga och vårdnadshavare. Vi besökte skolor där 
romska barn går, barnen på soptippen i Patarat (omkring 
2000 barn växer upp här) och barn som bor i 
bostadsområden som ses som illegala.

Många av de områden vi besökte i Rumänien är platser 
som många romer som befinner sig Sverige kommer ifrån. I 
dessa samhällen växer de romska barnen upp utan social 
trygghet och skydd mot faror. Genom att sprida skratt 
och hopp hos dessa barn ger vi psykosocialt  stöd och en 
stunds lättnad en väldigt svår situation. Turnén gjordes i 
samarbete med Clowner utan Gränser Finland och vi mötte 
2230 barn genom föreställningar och träningar . 

Foto: Rumänien 2015
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Kambodja - Lek i fängelser och på barnhem
Clowner utan Gränser arbetar främst i städerna Kampot 
och Shianoukville för att ge psykosocialt stöd  till barn som 
växer upp i fängelser och som gatubarn. Vi samarbetar med 
lokala organisationer som på olika sätt hjälper barn bort 
från ga-torna och där kan clownerna vara en ytterligare 
hjälp för att få barnen att tro på sig själva och bryta 
destruktiva mönster. 

Genom inspirerande och kreativa föreställningar väcker vi 
hopp och glädje hos barn som lever i utsatthet. Föreställ-
ningarna ger en stunds lättnad och skapar tro inför 
framtiden. Efteråt erbjuds workshops för barnen där vi 
arbetar med att lära ut enklare lekar och cirkustekniker så 
barnen får utveckla nya sidor hos sig själva och får skratta 
tillsammans. Under turnén i november-december mötte 
artisterna cirka 1500 barn. Projektet  finansierades med 
organisationens insamlade medel.

Kina - Wahaha

Foto: Kambodja 2015

I Kina växer många barn upp övergivna utan 
föräldrar då de arbetar i sexindustrin eller är 
migrantarbetare. Dessa barn växer upp i en 
stigmatisering och har inte tillgång till sina 
mänskli-ga rättigheter. I projektet Wahaha arbetar 
vi för att möta dessa barn, skapa nya, glada 
minnen och visa  att vi ser och tror på dem. Så 
hoppas vi fylla barnen med inspiration och mod 
att göra andra val i livet och ger dem en annan 
förebild. På sikt främjar detta människovärdet. 
Vi visar att alla barn har rätt att skratta. 

Wahaha betyder just det på kinesiska - barn-skratt 
och under 2015 skrattade vi med 4747  barn. 
Arbetet i Kina finansierades av organisationens 
insamlade medel.

Informationsspridning

Under 2015 har Clowner utan Gränser fortsatt arbeta strategiskt och målinriktat för att nå ut i både traditionell 
press och sociala medier. Samarbetet med kommunikationsbyrån The Teem har fortsatt  och under året har vi 
bland annat arbetat med kommunikationsmaterialet för Skratturnén samt tagit fram en ny produkt - 
Skrattsalvan, en liten tub kolasås som räcker långt, i syftet att samla in pengar och stärka Clowner utan Gränsers 
varumärke.

Under 2015 har organisationen medverkat på/anordnat 17 externa evenemang där vi spridit  kunskap om vårt 
arbete samt samlat in pengar. Vi medverkade på tre evenemang arrangerade av KUL1415, fick Lekpriset till Nic 
Nilssons ära, deltog vid GöteborgsVarvet, Gotland Runt, var med Världens Barn i Gallerian i Stockholm, spelade 
på Cirkusverkstan i Sundsvall, deltog på Bollnäs kommuns FN-dag, föreläste för anställda i Danderyds 
kommun, mottog Reinostipendiet i Uppsala, bjöd in till en öppen föreställning och informationskväll på 
Halmstads teater, spelade flera öppna föreställningar på Unga Klara samt höll i en informationskväll och deltog 
vid ett evenemang som 5i12-rörelsen arrangerade i december.
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Clowner utan Gränser arrangerade Drömgalan på Dansens Hus i Stockholm för tredje året i rad. En dag då 650 
skyddssökande barn fick uppleva en magisk föreställning och känna sig som viktigast i världen.

I Sverige arrangerade Clowner utan Gränser 26 spelningar för barn som kommit till Sverige på flykt på olika 
boenden och platser inom ramen för Välkommen till Sverige-projektet. 2015 var också året då vi startade 
projektet Skratturnén - För alla barns rätt och mötte 14 000 elever på skolor runt om i Sverige för att sprida 
kunskap och engagemang om barns rättigheter. Alla skolbarnen fick även information med sig hem till 
vårdnadshavare om projektet och Clowner utan Gränsers verksamhet.

Media

För att kunna fortsätta vara en angelägen organisation med insatser som allmänheten vill stödja och ta del av är 
det av största vikt att vara närvarande i media. Därför är det glädjande att vi har synts i stor utsträckning i olika 
mediala sammanhang under 2015 (143 tillfällen) som exempelvis tv-programmen TV4 Nyhetsmorgon, SVT Go’ 
Kväll, SVT Nyheter, SVT Landgång, SVT Agenda, Aftonbladet TV och SVT Gomorron Sverige, radioprogrammen 
P4 Skaraborg, P4 Extra, P4 Uppland, P4 Stockholm och Karlavagnen, tidningarna Expressen, Aftonbladet, 
Uppsala Nya Tidning, Stockholms Fria, Hela Hälsingland, Sundsvalls tidning, Dagens Nyheter, Sydsvenskan, 
Göteborgsposten mm. 

Sammantaget har Clowner utan Gränser 
synts i media varannan dag under året!

Insamling 

Clowner utan Gränser bedriver insamlingsverksamhet till förmån för föreningens ändamål. Insamling sker via 
månadsgivare (autogiro), bank- och postgirogåvor, swishgåvor, bössinsamling, privata insamlingar och initiativ, gåvo- 
och webbshop och insamling på externa evenemang. Under året har föreningens ändamålsbestämda insamling i 
form av gåvor ökat med 16 procent gentemot föregående år. 

Fler skolor, företag och privatpersoner har under 2015 valt att driva egna insamlingsaktiviteter till förmån för 
Clowner utan Gränsers verksamhet jämfört med tidigare år. Bland annat startade vi en insamling för vårt arbete med 
barn på flykt vid Medelhavet i september och tack vare privata donationer kunde vi i oktober skicka ett team akut till 
Kos för att sprida skratt och hopp.  

2015 drev vi en face to face-kampanj (en kampanj då organisationen värvar nya månadsgivare på stan) i 
Stockholm under sommarmånaderna vilket starkt bidrog till att organi-sationen fick 592 nya månadsgivare under 
året.

Under året har organisationen har mottagit projektbundna medel från Allmänna Arvsfonden, Stockholms  
Kulturförvaltning, Svenska PostkodLotteriet, PostkodLotteriets Kulturstiftelse, Radiohjälpen och insamlingen Vi Gör 
Vad Vi Kan.

Föreningens insamling i form av bidrag har ökat med 35 procent gentemot föregående år.

Samarbeten med företag

Under året har Clowner utan Gränser utvecklat samarbeten med flera företag. Ett av de större är vår fortsatta 
samverkan med GöteborgsVarvet. 2015 valde 685 löpare att springa till förmån för Clowner utan Gränser och 

mer skratt i världen vilket genererade 373 755 kr. Detta samarbete fortskrider 2016. Under 2015 fortsatte även 
vårt samarbete med Stockholms Kulturförvaltning (KUL1415) som gav 44 000 kr.
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Dansens Hus i Stockholm hjälpte oss för tredje året i rad att arrangera Drömgalan och ställde den 28 november 
sin stora scen till vårt förfogande och lät 650 barn som nyligen kommit till Sverige på flykt vara med om en magisk 
dag. 

Under 2015 fortsatte Clowner utan Gränsers samarbete med kommunikationsbyrån The Teem som genom sitt 
pro bono-uppdrag stöttade oss i kännedom och insamlingsarbete. Tillsammans tog vi exempelvis fram en ny 
produkt - Skrattsalva, som säljs till förmån för Clowner utan Gränser.

Samarbetet med Competens Compagniet har under året fortsatt och också utvecklats och ökat i takt  med 
antalet projekt. Under året hölls 19 hemkomstsamtal med ett 60-tal artister, ett otroligt viktigt och uppskattat stöd. 

Utöver dessa samarbeten har Clowner utan Gränser olika företagssamarbeten i form av att vi får tjänster och 
pro-dukter avgiftsfritt eller till reducerat pris. Dessa bidrag är en stor tillgång för Clowner utan Gränsers 
verksamhet och har bidragit till att våra  kostnader under året fortsatt har varit låga.

Övrig finansiering

Clowner utan Gränsers verksamhet har i övrigt finansierats genom egeninsamlade medel, Radiohjälpens 
kampanj Världens Barn, Svenska PostkodLotteriet, PostkodLotteriets Kulturstiftelse, Vi Gör Vad Vi Kan och 
Allmänna Arvsfonden. 

Åtta expeditioner, till Burma, Bangladesh, Grekland, Ukraina, Kambodja, Nepal, Rwanda och Kurdistan har 
organisationen finansierat helt eller delvis med egeninsamlade medel. Dessutom har vi finansierat 26 besök och 
spelningar för ensamkommande barn och barnfamiljer i Sverige samt en Drömgala på Dansens Hus med 
egeninsamlade medel. 

Övrig viktig information om Clowner utan Gränsers verksamhetsår 2015

Under året har redovisningstjänster skötts av föreningens kassör som har arvoderats för detta som ett löpande 
uppdrag varje månad. Organisationen har under 2015 anställt två nya personer till kansliet i Stockholm. En 
projektledare (90  procent) och en kommunikatör (50 procent).

Kvalitetssäkring

Clowner utan Gränser har under 2015 arbetat med en extern utvärderare i syfte att säkerställa kvalitet och effekt 
av det arbete vi genomfört. I projektet Skola och skratt visar utvärderarens rapport bland annat att:
- En absolut majoritet av de som svarat på undersökningen var väldigt nöjda (86 procent) eller nöjda (sex
procent) med Clowner utan Gränsers arbete i Libanon.

- En stor majoritet  av pedagogerna menade att träningen de deltog i gett dem idéer och verktyg för att bättre
arbeta med syriska barn i hög utsträckning (78 procent) och i en viss utsträckning (19 procent).

- Nästan alla deltagarna av enkäten sa att workshpen inspirerat dem att uppmuntra syriska och libanesiska barn att
integrera med varandra.

““
This is how you change kids. Laughing 
is a way of communication and if this 
method was established I think that all 
the differences between people would 
fade away, starting with children.

The idea of breathing and sharing is 
a very useful way to understand our 
body and to live in our imagination. 
So we kan forget everything around 
us.
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Kompetensutvecklande aktiviteter har anordnats för våra artister. Bland annat en heldagsworkshop med artisten 
Annabel Morgan från sydafrikanska Clowner utan Gränser om långsiktiga och pedagogiska projekt. Vi har även 
bjudit in till en välbesökt informationsträff för nya artister samt arrangerat två utbildningar för personer 
som vill bli turnéledare. 

Clowner utan Gränser uppfyller samtliga krav i Frivilligorganisationernas Insamlingsråds (FRII) kodrapport. Revision 
av kodrapport och styrdokument sker vartannat år och gjordes 2014. Under 2015 uppdaterade styrelsen alla 
styrdokument i linje med FRII:s rekommendationer. Organisationen granskas årligen av Svensk Insamlingskontroll 
och ligger med råge inom ramen för tillåtna insamlings- och administrationskostnader. Vi granskades fortsatt av 
Charity Rating 2015 och godkändes och hamnade där med på Givarguidens Gröna lista.  En extern auktoriserad 
revisor granskar årsbokslutet och samtliga projekt med extern finansiär med en budget över 100 000 kr.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

På Clowner utan Gränsers turné till DR Kongo och Rwanda i januari 2016 följde den prisbelönta  sångerskan 
Sabina Ddumba med genom ett samarbete med Stage3 (ett musikprojekt från 3 Sverige). Efter hemkomsten 
anordnades en insamlingskonsert med Sabina Ddumba till förmån för Clowner utan Gränser. Ddumbas 
medverkan fick också medial uppmärksamhet och ökade kännedomen om Clowner utan Gränser hos nya 
grupper i samhället, främst ungdomar.

I mars 2016 ansöker Clowner utan Gränser om att bli förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet. 2015 års ansökan 
avslogs. Clowner utan Gränser har också ansökt om projektstöd från Migrationsverket och får besked under 2016.

Clowner utan Gränsers arbete för barn som kommit till Sverige på flykt fortsätter. Artisterna kommer fortsatt besöka 
boenden och andra samlingsplatser för skyddssökande. Vi har även inlett samarbete  med stora kulturaktörer för att 
arbeta för dessa barn och ungdomars rätt till skratt, humor och kultur.  I Sverige kommer vi också att driva ett 
projekt tillsammans med Cirkus Cirkör med start under 2016. Organisationerna kommer besöka barn 
och ungdomar som kommit till Sverige på flykt på ett 70-tal boenden runt om i Sverige för att skapa 
en meningsfull väntan och en bra start genom aktivitet, cirkus och lek.

År 2016 inleds Clowner utan Gränsers omfattande samarbete med Salvequick. En nationell  plåsterkampanj 
kommer starta i början av sommaren där Clowner utan Gränser kommer synas och vi  kommer även följa med på 
den rikstäckande Diggilooturnén. 

I samarbete med Riksteatern och Folkets Hus och Parker kommer Clowner utan Gränser under sommaren 
2016 turnera med föreställningen "Kalas i parken", en parkteater och folkfest, runt om i Sverige.

“
Jag har sett överlevnad på en 
helt annan nivå, styrka och så 
mycket glädje. Den här resan 
har satt så många spår i mig. 
Jag vill åka igen, sa Sabina 
Ddumba i TV4 Nyhetsmorgon.

Foto: DR Kongo 2015, Christofer Wikmark

2016 fyller Clowner utan Gränser 20 år vilket 
ska firas! I och med jubileet passar vi också på att 
spri-da kunskap om vårt arbete och väcka 
engagemang för barn och vuxna som på olika sätt 
lever i extrem utsatthet och på flykt.
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Resultat och ställning

För att säkerställa att Clowner utan Gränser arbetar mot sin definierade målgrupp och mot uppsatta mål antas 
av styrelsen årligen en verksamhetsplan. Aktiviteter, projekt och särskilda insatser utanför denna bereds av Clowner 
utan Gränsers kansli och beslutas av föreningens styrelse.

Styrdokument och föreningens policys och inriktningsdokument, interna och externa, utvärderas och revideras 
vid behov samt årligen av kansli och styrelse. Generalsekreteraren utvärderas årligen av styrelsen en gång om året.

Under 2015 genomförde föreningen flera insamlingsaktiviteter nationellt med målet att öka den privata 
givarbasen genom regelbundna månadsgåvor, spontangåvor och privata insamlingar. Detta skedde genom en 
värvningskampanj och ett allt mer aktivt kommunikationsarbete som genererade i 592  nya månadsgivare under 
året.

Vi har under året sett en ökning av egna insamlingar, privata gåvor och företagsgåvor till föreningen. 

Femårsstrategi

Under 2015 utvärderades den femårsstrategi som antogs av styrelsen i början av 2011. För att ha en tydlig styrning 
av var Clowner utan Gränser är på väg och hur organisationen ska prioritera våra insatser, både externt och internt 
är femårsstrategin viktig. I november 2015 antogs nya riktlinjer för organisationen. Tydliga mål kopplade till 
finansiering och prioriterad verksamhet antogs.

Verksamheten ska fortsatt fokusera på de barn som lever i det mest utsatta förhållandena i världen  och i Sverige. 
Vi har en tydlig målsättning att under denna femårsperiod etablera Clowner utan  Gränser som en självklar aktör 
för barns rättigheter och psykosociala hälsa i Sverige och  internationellt. 

Clowner utan Gränser har de senaste åren vuxit som organisation och har som mål att bibehålla den storlek vi 
nu intagit, inte att växa mer. Vi har ett tydligt mål kring kompetens och kvalitetssäkring och målsättning är att öka 
an-talet professionella artister som kopplas till Clowner utan Gränser för att bibehålla kvalitet och kvantitet i 
verksamhet. 

För att genomföra verksamhet krävs naturligtvis säker finansiering, Clowner utan Gränser har som mål att ha 
minst 50 procent av sin verksamhet finansierad genom långsiktig, obunden finansiering, främst genom privata 
gåvor och  företagssamarbeten.

Flerårsöversikt   Belopp i kr
2015 2014  2013  2012  2011 

Verksamhetsintäkter, kkr   8 523  6 618  6 470  3 888  4 372
Verksamhetsresultat, kkr  -271       364       274  
Andel medlemsavgifter, %  3 1 
Andel gåvor,%            20 12 
Andel bidrag, %  65 84 
Andel ändamålskostnader, %   80 89

-49
2

30
66
88

-69
2

10
87
95

Andel insamlingskostnader, %   

6
18
68
82
14            9          5 6 0

Andel administrationskostnader, %          7  5             2 7 7

De uppgifter som avser tidigare räkenskapsår har framtagits i enlighet med tidigare tillämpade redovisningsprinciper, 
vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och de föregående räkenskapsåren.
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Definitioner av nyckeltal

Andel medlemsavgifter
Medlemsavgifter i procent av årets verksamhetsintäkter.

Andel gåvor
Gåvor i procent av årets verksamhetsintäkter.

Andel bidrag
Bidrag i procent av årets verksamhetsintäkter.

Andel ändamålskostnader
Ändamålskostnader i procent av årets verksamhetsintäkter.

Andel insamlingskostnader
Insamlingskostnader i procent av årets verksamhetsintäkter.

Andel administrationskostnader
Administrationskostnader i procent av årets verksamhetsintäkter.

Placeringspolicy

Clowner utan Gränser har styrande riktlinjer när det gäller placering av kapital. Det omfattar även hur insamlade 
medel ska hanteras. Föreningen ska placera insamlade medel på konto i svensk bank där möjligheten till ränta ska 
eftersträvas. Insamlade medel ska inte placeras i aktier eller fonder som kan  riskera att kapitalet sjunker i värde.

I de fall Clowner utan Gränser skulle erhålla en gåva i form av aktier eller fondandelar ska dessa avyttras inom rimlig 
tid (med hänsyn till marknadsläget). Om Clowner utan Gränser skulle erhålla en gåva i form av fast egendom 
eller bostadsrätt, ska denna avyttras inom rimlig tid (så snart som möjligt givet marknadsvärdet). Föreningen har 
för när-varande inga placeringar i värdepapper eller andra finansiella instrument.

Medlemmar

Föreningen har inget öppet medlemskap men 792 registrerade måndagsgivare som äger rösträtt vid 
föreningens årsstämma. Alla månadsgivare får minst fyra återkopplingar per år om vad deras stöd bidragit till via e-
post och postala utskick. Där emellan kan givarna få regelbundna uppdateringar via Clowner utan Gränsers 
hemsida och sociala mediekanaler. 

Clowner utan Gränsers verksamhet bygger på att Sveriges cirkusartister, clowner och musiker donerar sin tid och 
kunskap till det arbete vi gör för barn som lever i utsatthet i världen. Föreningen har i dagsläget 250 
professionella artister knutna till sin artistbas och som kan åka ut i fält för att sprida skratt och hopp. Artisterna är 
enligt föreningens stadgar medlemmar i organisationen och äger rösträtt på årsstämman. I Sverige erhåller 
artisterna ett symboliskt arvode vid uppdrag för täckande av egna utgifter. Vid vissa evenemang utgår inget 
arvode för artisternas medverkan, dessa kan vara stora insamlingsevent som GöteborgsVarvet eller egna 
ändamålsevent som Drömgalan eller andra spelningar för barn på flykt i Sverige.

Clowner utan Gränser strävar efter att ge fortbildning som är relevant för artister i deras arbete i fält, ger möjlighet 
till debriefing/hemkomstsamtal efter en expedition, inkluderande aktiviteter och erfarenhetsutbyten. I och med den 
allt mer ökande efterfrågan av vår verksamhet och för kvalitetssäkring kommer vi under 2016 arbeta aktivt arbeta 
för att rekrytera fler professionella artister till vårt nätverk.
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Anställda

Generalsekreterare 100 % (tillsvidare)
Projektledare och biträdande generalsekreterare 100 % (tillsvidare)
Projektledare 100 % för projekt hela året
Projektledare 90 % för projekt maj till december 
Kommunikatör 50 % från maj till december
Artistansvarig 25 % hela året
Projektledare face 2 face 100 % (fyra månader)
Under året arbetade flera personer som face 2 face-värvare under sommarmånaderna (timanställda), en person 
arbetade ideellt på kansliet under 2015 (cirka 3 h/v) och 80 artister har varit arvoderade i  evenemang och föreställn-
ingar under året.

Clowner utan Gränser är anslutna till kollektivavtal med SACO/Akademikernas via IDEA Arbetsgivarförbundet för 
ideella organisationer. Under året har samtliga medarbetare haft medarbetarsamtal. Alla medarbetare på kansliet 
har gått en utbildning (två dagar) inför implementeringen av organisationens CRM-system.

Under 2015 har sex personer som definierar sig som kvinna varit anställda på Clowner utan Gränsers kansli och en 
person som definierar sig som man. På årsmötet i maj valdes en ny styrelse där könsfördelningen är helt jämställd 
(fem personer definierar sig som män och fem personer som kvinnor). Organisationen arbetar aktivt vid 
rekryteringar för att det ska vara en jämn könsfördelning bland artisterna på våra turnéer och beaktar mottagande-
kultur i sceniskt uttryck och arbetar för att visa kvinnliga artister som en naturlig del av föreställningen även i 
kulturer där detta är ovanligt eller motarbetas. Vidare arbetar organisationen aktivt för att bli en allt mer jämlik 
förening som speglar hur samhället och världen ser ut. Förutom att se till könsidentitet vid rekrytering arbetar vi 
också för att anställa och engagera personer med olika bakgrund, etnicitet, ålder, funktion mm i framtiden.

Clowner utan Gränser arbetar också för att knyta till oss lokala artister och grupper i vårt internationella arbete. 
Detta är för att vårt arbete ska få en förankring i lokala organisationer och för att skapa samarbeten utan hierarkier. 
Vidare tror vi också att vårt arbete kan få större påverkan på barnen om de kan känna igen sig i artisterna som står 
på scen. Ett exempel på ett sådant arbete är det Clowner utan Gränser sedan många år har med artistgruppen 
Gisenyi Acrobats som själva levde på gatan som barn efter folkmordet i Rwanda men överlevde tack vare 
akrobatiken och nu delar med sig av sin konst för att stötta andra unga som befinner sig i samma situation som de 
en gång gjorde.

Framtida utveckling

Clowner utan Gränser har länge varit en självklar och viktig aktör för barns rättigheter i en internationell kontext och 
blev under 2015 också alltmer självklar och etablerad i Sverige. Detta vet vi genom att vi synts allt mer i mediala 
sammanhang, organisationen har fått fler månadsgivare, fler personer besöker hemsodan och våra sociala medie-
kanaler osv. Under de senaste åren har kännedomen om vår verksamhet ökat hos allmänheten i Sverige, något vi 
också arbetat hårt för genom exempelvis face 2 face-kampanjer och liknande. Organisationen insamling har också 
ökat, både från privatpersoner och företag, och detta arbete ska vi tillvarata och utveckla.

För att vi ska kunna fortsätta vara en angelägen aktör för barn och unga i utsatthet planerar vi följande under 2016: 
förutom den ordinarie verksamheten, bland annat fortsätta att utveckla våra samarbeten med kulturaktörer i 
Sverige för att välkomna barn på flykt och ge dem tillgång till kultur och aktivitet, bedriva skolprojektet Skratturnén 
som 2016 går in på sitt andra år, driva ett samarbetsprojekt med Cirkus Cirkör för att ge nyanlända barn och 
ungdomar en meningsfull väntan och aktivitet genom cirkusträningar och sommarläger runt om i Sverige, att 
medverka på GöteborgsVarvet, driva sommarturnén Kalas i parken, sprida den kampanj som Salvequick driver 
under året och nästkommande, turnera med Diggiloo-turnén och mycket mer.

Dessutom fyller Clowner utan Gränser Sverige 20 år 2016 och det ska firas! I samband med jubileets externa 
evenemang kommer vi sprida information om vår verksamhet och arbeta för att väcka engagemang hos 
allmänheten för människor på flykt och för barn och vuxna som lever i utsatthet runt om i världen.
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Internationell organisation

Clowner utan Gränser Sverige är en del av Clowns without Borders International (CWBI). Organisationen finns i tolv 
länder förutom i Sverige: Spanien, Frankrike, England, Belgien, Finland, Storbritannien, Irland, Sydafrika, USA, 
Australien, Canada och Tyskland. Alla Clowner utan Gränser-organisationer har gemensamma etiska riktlinjer och 
en internationell styrelse som ses årligen för årsmöte, 2015 skedde detta i Finland. Under 2015 hade även 
administrativ personal ett möte i Barcelona för att utveckla rutiner för att bättre organisera det internationella 
arbetet.

Clowns without Borders International utvecklas ständigt och medlemsländerna samarbetar alltid när 
möjlighet ges. Under 2015 och fortsatt under 2016 arbetar vi exempelvis tillsammans för barn som kommer 
på flykt till Europa. Då Clowner utan Gränser Sverige mottog ett projektbidrag från PostkodLotteriets 
Kulturstiftelse 2015 för att göra 16 expeditioner till Grekland under 2016 kunde vi exempelvis stötta andra 
Clowner utan Gränser-organisationer att komma fram för att sprida skratt och hopp till de skyddssökande barnen.

Förvaltning

Clowner utan Gränser är en ideell förening som driver verksamhet genom projektbidrag och egen insamling. 
Föreningen förvaltas av en ideell styrelse tillsammans med anställd generalsekreterare och kansli.

Styrelsens sammansättning bered av valberedningen och ledamöterna väljs på ett eller två år på årsstämman, 
ordförande väljs alltid ett år i taget. Styrelsens arbete leds av ordförande med stöd från arbetsutskottet.

Generalsekreteraren anställs av styrelsen och arbetar på dess uppdrag med ett tydligt mandat och  delegation. 
Generalsekreteraren leder kansliets arbete.

Organisationens årsstämma 2015 hölls den 6/5 och då valdes en ny styrelse. Nedan listas de båda  styrelser som 
var aktiva under året, den senare är den sittande.

Styrelse 24/4 2014 - 5/5 2015:
Ordförande: Joel Lindh (2)
Vice ordförande: Patrik Elgh (2) 
Kassör: Christina Strandberg (2) 
Sekreterare: Karin Svensson (2) 
Ledamot: Camilla Persson (1) 
Ledamot: Ylva Jonsson-Strömberg (2) 
Ledamot: Åsa Helg (2)
Ledamot: Pelle Halling (1)
Ledamot: Johan Genneby (1)

Antal närvarotillfällen på styrelsemöten under 2015 anges inom parentes. Den föregående styrelsen hade två 
ordinarie styrelsemöten under 2015. 

Styrelse 6/5 2015 - sittande:
Ordförande: Joel Lindh (4)
Vice ordförande: Patrik Elgh (1)
Kassör: Christina Strandberg (4)
Sekreterare: Karin Svensson (3)
Ledamot: Camilla Persson (4)
Ledamot: Åsa Helg (3)
Ledamot: Pelle Halling (4)
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Ledamot. Johan Genneby (2)
Ledamot: Joacim Gustafsson (4)
Suppleant: Sofia Wärngård Lang (2)

Antal närvarotillfällen på styrelsemöten under 2015 anges inom parentes. Den nuvarande styrelsen har haft 
fyra ordinarie styrelsemöten samt ett konstituerande styrelsemöte, ett årsmöte och en arbetsdag under 2015.

Valberedning:
Gayathri Mudigonda, Kajsa Englund och Stacey Sacks

Revisorer: 
Extern revisor: Pernilla Varverud (auktoriserad revisor), Grant Thornton Sweden AB  

Intern revisor: Nalle Laanela

Generalsekreterare:
Jennifer Vidmo

Övrig information

Clowner utan Gränser är medlemmar i FRII och följer FRII:s kvalitetskod.
Clowner utan Gränser kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och innehar 90-konto.
Clowner utan Gränser granskas av Charity Rating och finns med på Gröna Listan 2015.
Clowner utan Gränser granskas årligen av en extern auktoriserad revisor.

90-konto:
Pg 90 00 20 - 9
Bg 900-0209

Hemsida: www.skratt.nu
E-post : info @ skratt.nu
Telefon : 08-28 65 50
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2015-01-01- 2014-01-01-

2015-12-31 2014-12-31

519 845 170 430
3 1 555 873 1 343 527
3 5 781 533 4 287 159

560 106 676 661
105 909              140 074

8 523 266 6 617 851

4
-6 994 634
-1 205 481

-593 988

-5 315 706
-602 224
-335 466

-8 794 103 -6 253 396

-270 837 364 455

73 2 573
-189 -246

-270 953 366 782

Verksamhetsintäkter 
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader 
Ändamålskostnader 
Insamlingskostnader 
Administrationskostnader

Summa verksamhetskostnader

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 
Räntekostnader och liknande kostnader 
Resultat efter finansiella poster

Årets resultat -270 953 366 782

-270 953 366 782
- -

-59 523 -

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 
Ändamålsbestämning av medel

Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital -330 476 366 782
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31

5
76 285 -

76 285 -

28 665 15 348
28 665 15 348

136 375 37 074
9 542 58 554

6 261 991 450 216

407 908 545 844

2 903 355 3 441 678

3 339 928 4 002 870

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvara

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR 3 416 213 4 002 870

59 523 -
450 372 780 849

509 895 780 849

254 433 56 116
48 370 58 937

318 838 176 115
7 1 590 236 2 358 006
8 694 441 572 847

2 906 318 3 222 021

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 416 213 4 002 870

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Ändamåls- Balanserat Totalt eget
bestämda kapital kapital

medel
- 780 848 780 848

59 523 -59 523 -
- -270 953 -270 953

59 523 450 372 509 895

Belopp
59 523

59 523

2015-01-01- 2014-01-01-

Förändring av eget kapital

Ingående balans
Ändamålsbestämt av givaren
Årets resultat

Utgående balans

Specifikation av ändamålsbestämda medel 
Ändamål
Välkommen till Sverige

Kassaflödesanalys

Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31

-270 837 364 455
- 29 340 

241 497 364 455

73 2 573

-189 -246

366 782

-1 707
124 773

1 311 436
1 801 284-432 698

-

-538 323 1 801 284
3 441 678 1 640 395

9 2 903 355 3 441 679

Clowner utan Gränsers redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisnin- 
gen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRII:s Styrande riktlinjer för årsredovisning. Principerna är oförändrade 
mot föregående år.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan.

Clowner utan Gränser 802402-6521

Den löpande verksamheten 
Verksamhetsresultat
Avskrivningar och nedskrivningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av verksamhetskapital

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager  
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

Noter
Not 1  Redovisningsprinciper

-241 613

-13 317
137 936
-315 70
4 

-105 625
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Resultaträkningen

Verksamhetsintäkter
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Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen 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.

Medlemsavgifter
 Medlemsavgifter omfattar inbetalningar från månadsgivare och medlemmar och intäktsredovisas vid 
inbetalning. 

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

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.

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 (tex. för administration) redovisas samma  
räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.

Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet.

Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer 
att  få.

Nettoomsättning
 Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. 

Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för organisationen. För Clowner utan Gränsers del 
utgörs övriga intäkter huvudsakligen av erhållna bidrag för personal.

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

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader består av kostnader för aktiviteter och verksamhet riktade till vår målgrupp inom 
ramen för projekt.

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består av kostnader för föreningens insamlingsaktiviteter. Under 2015 består de i  
huvudsak av kostnader för uppbyggnad av CRM-system, insamlingskampanjer och korrespondens.
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 Administrationskostnader
Administrationskostnader består av kostnader relaterade till organisationens förvaltning inkl del av 
kostnader för den internationella federationen.

 Ersättningar till anställda
 Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt 
med  att de anställda utför tjänster. 

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år  
pensionen tjänas in.

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

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt  
plan.

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

Balanserade utgifter för programvara 3 år

 Lager av handelsvaror
Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av  
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

 Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra 
ändamålsbestämda medel. Se även eget kapital-rapporten.

Not 2  Uppskattningar och bedömningar
 Några väsentliga uppskattningar och bedömningar som påverkat redovisningen har inte skett.

Noter till resultaträkningen
Not 3  Gåvor och bidrag

Gåvor som redovisats i resultaträkningen 2015 2014

1 142 873 1 293 527
178 000 -
235 000 50 000

Insamlade medel
Allmänheten och mindre företagsgåvor 
Andra organisationer
Externa stiftelser och fonder

Summa (a) 1 555 873 1 343 527
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Bidrag som redovisats som intäkt 2015 2014

1 892 680 2 319 871
1 984 316 1 505 985

135 435 47 049

4 012 431 3 872 905

- -
- -

60 000 414 253
1 709 102 -

1 769 102 414 253

5 781 533 4 287 158

1 555 873 1 343 527
- -

4 012 431 3 872 905

Insamlade medel
Allmänheten inkl Radiohjälpen
Företag inkl Postkodlotteriet
Andra organisationer

Summa insamlade medel (c)
Offentliga bidrag
EU
Staten
Sida genom Svenska Institutet
Allmänna Arvsfonden

Summa offentliga bidrag

Summa (d)

Totala insamlade medel består av följande: 
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen (a) 
Gåvor som inte har redovisats i resultaträkningen (b) 
Bidrag som redovisats som intäkt (c)

Summa insamlade medel 5 568 304 5 216 432

Not 4   Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen

Medelantalet anställda
2015 2014

Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män
4 - 4 -
1 1 - -

Kanslipersonal 
Övriga anställda

Totalt
5 1 4 -

 Under året har sammanlagt 50 personer (varav 18 män) arvoderats för ändamålsbestämda 
uppdrag  och insamlingsevent.
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Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen (b)
Utöver de gåvor som redovisats i resultaträkningen har Clowner utan Gränser genom samarbeten med
andra organisationer och företag erhållit pro bono-gåvor från bl a:
Dansens Hus i Stockholm – ställde sin stora scen och personal till förfogande
The Teem – stöd i kommunikationsarbete och kampanjer, tog fram produkten Skrattsalva Competens 
Compagniet – 19 hemkomstsamtal med ett 60-tal artister
Hi3G – telefoner och avtal
Visma – redovisning- och lönesystem
Fler bollar i luften – cirkusmaterial
MoMuMat – mat till event
Martin & Servera – mat till event
Ersta Diakoni – rabatterad hyra för kansliet
Gisleruds Carpets – cirkusmaterial
Röda rummet – mat
Woodlite – cirkusmaterial
Varsam – cirkusmaterial

Dessa gåvor har alla varit en stor tillgång för vår verksamhet och bidragit till att minska våra kostnader.
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Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare
2015 2014

Antal på Varav män Antal på Varav män
balansdagen balansdagen

10 5 9 4Styrelseledamöter (inkl 
suppleanter) 
Generalsekreterare och andra 
ledande befattningshavare

2 - 1 -

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2015 2014

442 980 412 360
2 420 776 1 689 386
2 863 756 2 101 746

969 344 782 491

Löner och andra ersättningar:
Styrelse och generalsekreterare
Övriga anställda

Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader exkl. löneskatt) 100 735 122 450

 Balanserade utgifter för programvara 2015 2014

- -
105 625 -

105 625 -

- -
-29 340 -

-29 340 -

76 285 -

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Årets aktiverade utgifter

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar
-Årets avskrivning

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 6  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2015 2014

47 199 10 300
214 792 439 916

Förutbetalda hyror 
Övriga poster

Summa 261 991 450 216

Av pensionskostnaderna avser 33 tkr (33 tkr) organisationens styrelse och generalsekreterare.

Ideellt arbete
Under året har 84 personer arbetat ideellt för organisationen, framför allt med styrelsearbete,  
valberedning och event.

Noter till balansräkningen
Not 5  Immateriella anläggningstillgångar
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Not 7  Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
2015 2014

- 382 307
962 150 1 975 699
496 898 -
69 232 -
61 956 -

1 590 236 2 358 006

Projektbidrag, Världens Barn
Projektbidrag, PostkodLotteriet
Projektbidrag, Allmänna Arvsfonden
Projektbidrag, UNHCR
Projektbidrag, Vi Gör Vad Vi Kan
Summa

Not 8  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2015 2014
107 433 92 199
71 753 -4 947

515 255 485 595

694 441 572 847

2015 2014

39 995 125 143

Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster

Summa

Noter till kassaflödesanalysen
Not 9  Likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida 
medel: 
Kassa
Tillgodohavande på bankkonton
Summa

2 863 360 3 316 535
2 903 355 3 441 678

25




	Åresredovisning för räkenskapsåret 2015mindre
	Årsredovisning del 1.1
	Binder2
	Binder2
	Binder2
	Binder2
	Årsredovisning redovisning del 2
	Årsredovisning


	Binder2
	Årsredovisning redovisning del 2
	Namnlös



	Åresredovisning för räkenskapsåret 2015 underskrifter



