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Året som gått i ord och siffror.
2015 har Spädbarnsfonden arrangerat två stycken välbesökta seminarier, det första med
temat ”Att möta barn i kris och sorg” och det andra med temat ”När ett litet barn dör”. Vi har
distribuerat närmare 400 minnespåsar till sjukhus runt om i landet. Till vår familjehelg, som
vi håller i augusti varje år kom det 160 medlemmar, varav 80 barn. Under allahelgonahelgen
har våra lokala distrikt arrangerat minnesstunder på flera platser i landet, till en kyrka i
Fiskebäck i Göteborg kom det ca 300 personer som ville hedra minnet av sina saknade
små barn.
Föreningen har 14 aktiva distrikt, med distriktsamordnare och aktiva medlemmar som ingår i
arbetsgrupper. Vi finns representerade i Småland, Skåne, Halland, Västra Götaland, Gotland,
Örebro, Södermanland, Västmanland, Värmland, Dalarna, Uppsala, Västerbotten, Gävleborg
och Stockholm.
Vi arbetar med att synliggöra det faktum att ca 750 barn dör i Sverige varje år.
Spädbarnsfonden delar varje år ut medel till forskning, under 2015 beviljas Ingela Rådestad
60 000kr i forskningsanslag för forskning i ämnet: minskade fosterröreler i slutet av
graviditeten.
Under 2015 tillkom 86st nya medlemsfamiljer.
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1.

Året som gått

Under hösten har vi flyttat kansliet till Göteborg och nu har det kommit i ordning såpass att
man kan hitta våra kanslister bland flyttlådorna. Där jobbar Elisabeth Sturesdotter som
samordnare sedan augusti och får hjälp med webbutik, minnespåsar och gåvobrev av Karin
Ekenberg sedan slutet av oktober.

För att förbättra ekonomin har vi under 2015 återupptagit Spädbarnsfondens seminarier
som tidigare var en viktig tillgång för att säkra föreningens ekonomi. I april hölls ett med
psykologen Atle Dyregrov om barns sorg som drog ett 80-tal personer och i november
anordnades ytterligare ett seminarium om stöd och bemötande med vår tidigare ordförande
Marie Ganters och Mari-Christin Malm som är barnmorska och forskare.

Vi har under året lanserat en minnespåse som har skickats ut till förlossningsavdelningarna
runt om i landet. Minnespåsen innehåller ett hand och fot- och handavtrycksset, en
minnesbok, Spädbarnsfondens folder, ett Magasin och en liten nalle. Responsen har varit
mycket positiv både vårdpersonal och föräldrar berättar om hur viktig minnespåsen är.
Kansliet arbetar för fullt att försöka möta den stora efterfrågan på minnespåsarna.

2016 är det 30 år sedan föreningen bildades och det tänkte vi fira med en gala i Stockholm
runt alla helgonahelgen. Vi planerar även att i samband med galan ge ut ett
jubileumsnummer av Spädbarnsfondens Magasin.

Själv firar jag 10-årsjubilem som aktiv i föreningen och är tacksam över alla fina människor
jag träffat under åren och blivit medveten om hur värdefulla vi är för att stötta varandra i
sorgen.

Henrik Ahlstrand
Ordförande Spädbarnsfonden

2.

Spädbarnsfondens organisation

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Spädbarnsfondens verksamhet. Styrelsens
uppgift är att strategiskt leda Spädbarnsfondens verksamhet i frågor som berör finansiering,
framtids- och strategifrågor samt samarbete med andra organisationer.

Spädbarnsfondens styrelse 2015
Henrik Ahlstrand
Ordförande. Elektroingenjör, Stenungsund. Har
varit samordnare i Spädbarnsfonden Väster i
snart 10 år. Tar med mig lärdomarna från ett
aktivt distrikt till riksplanet, där stöd är en viktig
del. Arbeta aktivt mot politiker, departement,
sjukhus och media för att stärka
Spädbarnsfondens roll och arbete.
Styrelseledamot sedan 2014. Mandatperiod 2 år
(2015-2016)

Liselotte Stén
Vice ordförande. Specialistläkare inom klinisk
patologi, Göteborg. Jag ansvarar för
forskningsområdet. Mitt mål är att synliggöra
spädbarnsdöd, sprid information om dess orsaker
och vad man kan göra för att förebygga dem.
Styrelseledamot sedan 2013. Mandatperiod 2 år
(2014-2016)

Sofia Säterskog
Ledamot. Politisk handläggare, Stockholm. Andra
beskriver mig ofta som engagerad, operativ och
noggrann. Jag har ett stort engagemang för att
antalet dödfödda barn och spädbarn som dör
ska minska under kommande år. Det är oväntat
att utvecklingen inte gått framåt på 20 år. Jag är
övertygad om att Spädbarnsfonden kan vara
med och bidra i arbetet för att färre barn dör i
framtiden. Styrelseledamot sedan 2015.
Mandatperiod 2 år (2015-2016)

Patrik Granroth
Adjungerad Ledamot. Brevbärare, Stockholm. Vill
arbeta aktivt för att stärka Spädbarnsfondens
roll i samhället och öka samarbetet med bland
annat närlingsliv, sjukhus och myndigheter. Jag vill
också kämpa för att alla skall få rätt till samma
vård och stöd oavsett vart man bor i Sverige. Det
tycker jag är jätteviktigt. Som person är jag
väldigt driven, engagerad och idérik.
Inadjungerad Styrelseledamot sedan 2015.

Marie Ganters
Ledamot. Leg Barnmorska, Falun. Jag ansvarar för
stödverksamheten i Spädbarnsfonden och mitt
mål är en fullt utbyggd verksamhet i hela landet.
Arbeta för att lokala styrelser bildas i de olika
distrikten. Mitt motto är att oavsett var man bor i
landet ska man kunna erhålla det stöd man
behöver. Styrelseledamot sedan 2014.
Mandatperiod 1 år (2014-2016)

Angela Jones
Ledamot. Entreprenör, egen företagare, Göteborg
Mitt område är ekonomi och kampanjer. Min
önskan är att vår viktiga verksamhet blir
tillgänglig för fler, genom stärkt samarbete med
vården. Att vi arbetar fram riktlinjer, så att alla
som mist barn skall få samma bemötande och
behandling vart man än bor. Styrelseledamot
sedan 2014. Mandatperiod 2 år (2014-2016)

Marianne Stellin
Adjungerad Ledamot. Sjuksköterska,
samtalspedagog och kostrådgivare, Ystad. Jag är
mån om att sprida kunskap om Spädbarnsfondens
arbete och öka vårt samarbete med sjukhus,
vårdcentraler och begravningsentreprenörer. Allt
för att de som mist barn får ett så bra stöd som
möjligt. Inadjungerad Styrelseledamot sedan
2015.

Ledamot Marina Lagerberg, valde att avsluta sitt uppdrag i mars 2015.

Distriktsverksamhet har vi idag i 14 län runt om i Sverige. Varje distrikt har en eller
flera distriktsamordnare och i vissa län finns det även en arbetsgrupp som utför den planerade
verksamheten i distrikten. Lokal verksamhet kan innefatta aktiviteter så som öppna träffar,
samtalsgrupper och minnesstunder. Våra lokala distrikt utgör kärnan i vår stödverksamhet.
Deras ideella insats är ovärderlig. Vår största tillgång och styrka är det ideella
engagemanget. Alla som arbetar inom Spädbarnsfonden har själva förlorat barn. Föräldrar
som hjälper andra föräldrar genom erfarenhetsutbyten är Spädbarnsfondens grundsten.

Spädbarnsfondens aktiva distrikt 2015
Dalarna: dalarna@spadbarnsfonden.se
Kontakpersoner: Marie Ganters och Lina Mörk
Gotland: gotland@spadbarnsfonden.se
Distriktsamordnare: Malin Segelstam
Gävleborg: gavleborg@spadbarnsfonden.se
Distriktsamordnare: Sopia Resare och Camilla Hansen.
Halland: halland@spadbarnsfonden.se
Distriksamordnare: Maria Lidholm
Kronoborg: smaland@spadbarnsfonden.se
Distriktsamordnare: Johanna Åberg
Stockholm: stockholm@spadbarnsfonden.se
Distriktsamordnare: Johanna Alterman, Wolanza Anthony,
Jeanette Neij, Maria Örtenholm
Södermanland & Västmanland: sodermanland@spadbarnsfonden.se
Distriktsamordnare: Lina Runeson
Skåne: skane@spadbarnsfonden.se
Distriktsamordnare: Marianne Stellin
Uppsala: uppsala@spadbarnsfonden.se

Distriktsamordnare: Lina Hedman och Camilla Skoglund.

Värmland: varmland@spadbarnsfonden.se
Distriktssamordnare: Maria Karlsson Öhman och Johan Öhman.
Kontaktperson: Alexandra Varbäck
Västerbotten: vasterbotten@spadbarnsfonden.se
Distriktsamordnare: Maria Klintenäs
Västra Götaland: vastergotland@spadbarnsfonden.se
Distriktsamordnare: Ulrika Lignell och Therese Lindgårde
Örebro: orebro@spadbarnsfonden.se
Distriktsamordnare: Madelene Tinglum

Kansliet har samordningsfunktion, samt är stöd för våra aktiva medlemmar och
distriktsamordnare. Vårt kansli sköter även försäljning av produkter i vår webbutik och
hantering av minneskort. I kansliuppgifterna ingår även löpande arbete med uppdatering av
nyheter, hemsida, nyhetsbrev, planering av seminarier samt ekonomi.
Under 2015 har vi anställt två kanslister, Elisabeth Sturesdotter som är samordnare och Karin
Ekenberg som ansvarar för webbutiksförsäljning och minnesgåvor. Spädbarnsfonden flyttade
även sitt kansli från Varberg, där kansliet tidigare har funnits under 16 år. Vårt nya säte är nu
i Majorna, Göteborg.
Löneadministrativa tjänster har utförts av Tre Händer i Varberg.

3.

Insamlingskampanjer
Minnespåsarna
Under 2015 startade vi en insamlingskampanj för att kunna
tillverka och distribuera Spädbarnsfondens minnespåsar till
sjukhus i Sverige.

Spädbarnsfonden arbetar för att alla drabbade föräldrar, i
hela Sverige, ska få samma möjlighet till stöd och information
när det fruktansvärda har inträffat. Därför finns
minnespåsen. Det är en enkel vit tygpåse som innehåller
informationsmaterial som kan underlätta för vården att ge
föräldrar ett bra bemötande. Minnespåsen innehåller också information och produkter som kan
hjälpa föräldrar att samla minnen av sin alltför korta tid tillsammans med sitt barn. Vi vill att
det ska finnas minnespåsar på alla sjukhus att dela ut till föräldrar som mist sitt barn.
Det kostar ca 86,50 att tillverka en minnespåse. Första omgången tillverkade vi 300st
minnespåsar till en kostnad av 25950kr. Sammanlagt har vi samlat in ca 43 505kr som är
öronmärkta till minnespåsarna. Detta innebär att vi kan fortsätta tillverka minnespåsarna och
att vi fortsatt kommer att kunna distribuera dem till sjukhusen utan kostnad för dem.
Feedback efter utvärdering visar att minnespåsarna mottagits väl, av så väl drabbade
föräldrar samt som arbetsverktyg av vårdpersonal. Vi ser även att nydrabbade kommer i
snabbare kontakt med oss, för stöd och hjälp.

Solvändan
Solvändan är namnet på Spädbarnsfonden
insamlingskampanj till forskning om spädbarnsdöd. Varje år
delar vi ut stipendium till forskare som arbetar med
spädbarnsdöd. Solvändan är en symbol för en blomma som
behöver starkt ljus och värme för att öppnas. Solvändan
öppnar sig mot solen och följer den tills de vissnar.
Kampanjen startades 2013 och pågår ännu. Kampanjen har
en egen hemsida www.solvandan.nu med teknik för sms-gåvor. Under 2015 har
insamlingskampanjen inbringat 102 209kr.

4.

Insamlingskanaler

Sms-gåvor
Vi har sedan 2013 använt oss av sms-gåvoteknik, främst via vår insamlingskampanj
www.solvanda.nu , men vi har även gjort tekniken tillgänglig för de distrikt som vill kunna
använda sig av sms-gåvor vid olika tillställningar, en tjänst vi planerar att utvidga under
2016.
Ny samarbetspartner
I mars inledde vi ett samarbete med www.charitystorm.org . Charitystorm är en online
insamlingsportal med kostnadseffektiv teknik både för givaren och mottagaren. De har två
plattformar, en för privatpersoner som vill starta en insamling eller sportutmaning och en för
föreningar.
Charitystorm erbjuder olika insamlingsmetoder, sms-gåvor som är
kopplade till den insamling eller utmaning man startar eller
bidrag genom kontokort. Det är även möjligt att använda deras
teknik för att bli månadsgivare. Detta kommer vi att
marknadsföra vidare under 2016.
Vi hoppas även utveckla möjligheten som Charitystorm erbjuder
att starta flera olika sportsliga utmaningar, genom att
medlemmar eller lokala distrikt exempelvis vill delta i ett lopp och
samtidigt samla in pengar till välgörenhet. Vi har för detta
ändamål tryckt upp funktionströjor man erhåller i samband med
att man startar en utmaning via Charitystorm, i Spädbarnsfondens
namn.

Swishnummer
Under andra halvan av 2015 förskaffade vi ett swishnummer genom Föreningssparbanken.
Swishnumret är 123 089 81 55. Vi startade tjänsten för att underlätta betalning av varor
som vi säljer vid tillställingar, såsom familjehelgen eller vid seminarier. Kostnaden för
swishtjänsten är låg och därför har vi under slutet av året börjat erbjuda möjligheten att
skänka öronmärkta bidrag till minnespåsar eller forskning. Detta är en tjänst som vi kommer
fortsätta marknadsföra under nästa år.

5.

Förvaltningsberättelse

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.

Resultat och ställning

Verksamhetens intäkter
Balansomslutning
Medeltal anställda

tkr
tkr
tkr

2015

2014

2013

2012

1 550
1 388
2

979
1 586
2

1 306
1 890
2

1 480
2 020
2

Spädbarnsfondens uppgift är att arbeta för en bättre vård och livssituation för dem
som mister ett litet barn före födelsen eller under barnets första levnadsår. Vår uppgift är
också att samla in medel till forskning för att minska antalet barn som dör före födelsen och
under det första levnadsåret.
Varje år i Sverige dör omkring 450 barn innan de föds, cirka 180 barn dör under sin första
levnadsmånad och ytterligare omkring 100 barn dör innan de fyllt ett år.
Spädbarnsfondens verksamhet kan sammanfattas i fyra områden:





Stöd till familjer som mist barn
Information och opinion
Seminarier
Stipendier och forskning

Vision och verksamhet
Spädbarnsfondens vision är att minska antalet barn som dör före födelsen eller under det
första levnadsåret. Alla föräldrar som mist sitt barn och andra anhöriga till barnet, ska få stöd
i sorgen oavsett var man bor i Sverige. Spädbarnsfondens arbetar för en bättre vård och
livssituation för dem som mister ett litet barn före födelsen eller under barnets första
levnadsår.
Spädbarnsfonden delar ut medel till forskning för att minska antalet barn som dör före
födelsen och under det första levnadsåret. Spädbarnsfonden är en ideell förening och ett
komplement till sjukvården och andra stödjande resurser.
Vi vänder oss också till anhöriga och vänner, och till den allmänhet som inte drabbats av ett
barns död. Hela omgivningens bemötande har stor betydelse för hur en familj ska klara
förlusten av sitt barn.

Historia
Spädbarnsfonden bildades 1986 och hette under de första åren Föräldraföreningen plötslig
spädbarnsdöd. Det var två familjer som hade förlorat sina barn i plötslig spädbarnsdöd som
var de drivande krafterna. Den ursprungliga tanken var att bilda en lokal förening i
Stockholm, i samråd med professor Hugo Lagercrantz, som var en av de främsta svenska
forskarna kring plötslig spädbarnsdöd. Men behovet var större. Drabbade föräldrar från hela
Sverige kom till det första mötet och därför bildades en riksförening.
Föreningens namn ändrades 1999 till Föräldraföreningen Spädbarnsdöd. Verksamheten
breddades och namnet inbjöd ännu fler medlemmar. Sedan årsmötet 2004 heter vi
Spädbarnsfonden och stöder familjer och anhöriga som mist ett litet barn innan födseln eller
under barnets första levnadsår.
Påverkansarbete
Spädbarnsfonden arbetar för att minska spädbarnsdödligheten och förbättra bemötandet av
föräldrar och familjer som mist ett litet barn. Några av de frågor som vi långsiktigt arbetar
för att påverka är följande.




Alla gravida ska få information om fosterrörelser
Lika bemötande och information i hela landet
Fler föräldrapenningdagar till drabbade föräldrar

Medlemmar
Idag har Spädbarnsfonden 1500 medlemsfamiljer. Det är både familjer, vänner och
släktingar som mist barn men även sjukhuspersonal, begravningsbyråer, kyrkor och andra som
vill stötta vår verksamhet. Under 2015 fick vi 86st nya medlemsfamiljer, vilket är en ökning
med 40st från år 2014. Medlemsavgiften är 300kr per familj, årsavgiften är viktig för
föreningen och den utgör ca 12% av föreningens totala omsättning.
Anställda
2015 inleddes med lokaler i Varberg, där kansliet varit beläget i 16 år. Under 2014
anställdes två kanslister i Varberg, men på grund av att kansliet flyttade till Göteborg i mars
2015 avslutades deras anställning. I augusti anställdes en ny samordnare, Elisabeth
Sturesdotter. I september anställde föreningen, Karin Ekenberg på en 25% tjänst. Ledamot
Angela Jones, har varit anställd viss tid av året, speciellt vid kansliflytt och för att överbrygga
den del av året vi saknade personal. Hon har då tillfälligt tagit paus som ledamot, enligt
föreningens stadgar.

Under året har kansliet haft 2-3 anställda och anställningsperid/grad har varit följande:
1 Samordnare 70% 1:e Jan- 1:e April
1 Administratör 50% 1:e Jan- 1:e Juni
1 Seminarieansvarig 25% 1:e juni – 1:e Okt
1 Samordnare 100% 1 Aug – 31 Dec
1 Ansvarig för webbutik/minneskort 15:e Okt – 31 Dec

Ideella insatser
Spädbarnsfondens styrelse arbetar ideellt, utan ekonomisk ersättning, annat än de fall ett
mindre arvode har utgått de tillfällen då en ledamot har tagit ledigt från sitt ordinarie arbete
för att delta i föreningens verksamhet, såsom t.ex. föreläsare vid seminarium. Detta har endast
skett två gånger under 2015.
Distriktsamordnare och aktiva medlemmar bidrar med sina insatser ideellt.
Spädbarnsfondens lokala stödverksamhet bärs helt av ideella krafter. Den enda ekonomiska
ersättning som skulle kunna utgå är viss resersättning, tex i form av milersättning el arvode vid
utebliven inkomst från ordinarie arbete för att medverka i en föreningsaktivitet. Inga arvoden
till en aktiv medlem har utbetalats under 2015.

Förvaltning
Spädbarnsfondens styrelse, som har bestått av 7 ledamöter, har under året hållit 12 möten,
varav 4 träffmöten och 8 telefonmöten. Utöver detta har ett konstituerande möte ägt rum.
Under styrelsemöten diskuteras verksamhetsmål och strategier för att uppnå
verksamhetsmålen. Ekonomi och budgetfrågor tas upp löpande. Ramar sätts för verksamheten,
såsom seminarieämnen, påverkansarbete, insamlingskampanjer och större händelser som skall
ske under året. Styrelsen i Spädbarnsfonden är väldigt aktiv och deltar i alla sakfrågor som
rör föreningen och dess verksamhet.
Spädbarnsfondens revisor, Björn Börjesson, är auktoriserad revisor på Konrev Konsultation
och Revision. Förutom granskning av bokslut och årsredovisning, så upprättar revisorn
revisionsberättelsen. Då Spädbarnsfonden innehar ett 90-konto, vilket är kontrollerat av
Svensk Insamlingskontroll och för att vi är medlemmar i FRII (Frivillighetsorganisationernas
insamlingsråd) behöver vi också årligen upprätta granskningsrapporter till nämna
organisationer. Detta är något som föreningens revisor upprättar och därigenom granskar
föreningen ytterligare. Revisorssuppleant är Lasse Jonsson.

Valberedningen bestod av Annika Haaker, Michel Östlund och Lina Runesson.

Föreningsinformation, organisationsnr: 802012-1193. Plusgiro (90-konto) administreras av
Nordea: 90 02 12-2 samt Bankgiro: 900-2111 hos Swedbank. Swishnummer: 123 089 81 55,
vilket administreras av Swedbank. Spädbarnsfonden har förutom nämnda konton även två till
bankkonton i Swedbank, ett för vår forskningsfond, för att lättare kunna öronmärka
donationer och separera ekonomi och ett sparkonto, för att öka föreningens soliditet.
Spädbarnsfondens säte är sedan mars 2015 i Göteborg och vår nya kansliadress är:
Spädbarnsfonden, Stigbergsliden 18, 414 63 Göteborg, Telefon: 031-387 57 57

Viktiga händelser och aktiviteter under 2015
Under året har Spädbarnsfonden fått ett beviljat bidrag från Socialstyrelsen på SEK 250 000
samt SEK 50 000 från Stockholms Läns Landsting.
För att vända föregående års resultat, beslutade styrelsen att hålla minst två seminarier under
2015, vilket vi genomförde. Målgruppen var vårdpersonal, svenska kyrkan, psykolog,
kuratorer, begravningsbyråer med flera.
Årets första seminarie hölls i Stockholm den 28 april. Ämnet var Barn i Kris och sorg och
föreläsare var erkända norska psykologen Atle Dyregrov. Atle höll ett mycket uppskattat
seminarie på Ersta Konferens och Hotell för 76 betalande deltagare. Kostnaden för varje
deltagare var 1995kr. Total intäkt: 151 620 kr. Fem stycken aktiva från föreningen var på
plats för att bistå med ideella krafter, samt vår ordförande som moderator.
Årets andra och sista seminarium hälls även det på Ersta Hotell och Konferens i Stockholm.
Den 27 november kom 69st betalande deltagare och lyssnade på seminariet ”När ett litet
barn dör – rutiner, stöd och bemötande”. Kostanden var 1195kr per deltagare och den totala
intäkten var: 82 455kr. Åtta aktiva inom föreningen var på plats, varav fyra stycken föreläste
och två kanslister. Detta seminarium hade vi med i vår verksamhetsplan för året, som en del i
att utbilda målgruppen i detta viktiga ämne. Kostnaden för seminariet hade vi ansökt om i
föregående års ansökan till Socialstyrelsen.
Kjell Wilhelmsen, skådespelare och medlem i Spädbarnsfonden sedan 2009, deltog i TV4:s
program ”Bytt är bytt” och vann 50 000kr, vilket han valde att donera till Spädbarnsfonden i
sin sons Valdemars ära, som han och hans sambo förlorade år 2009.
Årets familjehelg var rekordår i antal besökare, med
över 160 deltagare, hälften vuxna och hälften barn.
Kostnader för helgen ingick i vår ansökan och beviljade
medel från Socialstyrelsen. Familjehelgen hölls i år, som
tidigare år, på Apelvikens camping i Varberg. Under 1316 augusti, hölls flera familjeaktiviteter, såsom
trollkarlsbesök, ballonguppsläpp och minnesstund. Mycket
tid för viktiga och stöttande samtal fanns det också tid för,

genom alla de samtalsgrupper med olika teman som leddes av våra aktiva medlemmar och
tillresta distriktsamordnare. Flera styrelsemöten, samt webgruppsmöte och DS-möten hålls
också under helgen. Fokus är dock på människan och på det stöd och gemenskap en sådan här
viktig helg innebär för besökaren.
Utbildningshelg anordnades i samband med årsmötet anordnades en utbildningshelghelg i
Sigtuna för föreningens distriktsamordnare och kontaktpersoner.
Samarbete och påverkansarbete, under 2015 samarbetade Spädbarnsfonden med
försäkringskassan och initierade ett förbättringsarbete i deras bemötande av föräldrar som
förlorat barn som utmynnade i riktlinjer för hur detta bör gå till.
Media, Spädbarnsfonden gjorde 2015 ett pressutskick om att antal döda i Sverige hade ökat
under 2014. Detta uppmärksammade dagens eko som intervjuade Spädbarnsfondens tidigare
ordförande Ingela Rådestad.

Stilla Dagar – Att växa ur sin sorg. En retreathelg där sorgen
får ta den plats den behöver. I år hölls helgen 30/10-1/11
på Marielund, som ligger på Ekerö utanför Stockholm. Vi
erbjuder helgen för rabatterat pris för våra medlemmar. Med
sorgen som utgångspunkt får deltagarna möjlighet att dela
erfarenheter och insikter, att komma vidare. Samtal framför
brasan blandas med tystnad. Musik, bild, avspänning och
meditation hjälper till. Ingen behöver några förkunskaper.
Ledare var: Ingela Bendt, Marie Ganters och Kristina Grahn.
Deltagarantalet var i år 12 utav 15 totala platser.
SAMS, under verksamhetsåret har samarbetet fortskridit med samarbetsorganisationen SAMSSamarbete för Människor i Sorg, som består av föreningarna Spädbarnsfonden, Riksförbundet
SPES (Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd), VSFB (Vi Som Förlorat Barn), VIMIL (Vi som
Mist någon Mitt I Livet), Riksförbundet Änkor och Änkemän och FEBE. Spädbarnsfonden var
representerade genom SAMS på Almedalsveckan som ägde rum första veckan i juli på
Gotland.
Medlemsblad fick ersätta årets upplaga av Magasinet. Vi valde att inte ge ut vårt årliga
Magasin under 2015, av ekonomiska skäl. Vi titta då tillbaka i föreningens historia och
återupptog utgivningen av ett medlemsblad. Nu i digital form. Tanken är att medlemsbladet
skall ges ut två gånger per år, för och av medlemmar och det skall finnas vid sida av vårt
Magasin, som vi planerar att ge ut igen under 2016.

Ny hemsida och nyhetsbrevstjänst har lanserats under december månad. Hemsidan som
påbörjades som projekt redan 2013 och som medförde stora kostnader under 2014, har
under 2015 slutförts genom ideella insatser. En webgrupp bestående av aktiva medlemmar;
Åsa Bini, Gunilla Zachrisson och Johanna Alterman samt ledamöter Sofia Säterskog och Angela
Jones bidrog till att hemsidan äntligen kunde lanseras. Vi hoppas att vi kan se effekter av den
nya hemsidan under 2016, i form av mer lättillgängliga insamlingskampanjer och tydligare
struktur som vi hoppas skall underlätta för den drabbade föräldern eller anhöriga som söker
information. www.spadbarnsfonden.se

Framtida utveckling, Spädbarnsfonden planerar att hålla två seminarier under 2016. Det
första den 19 april i Göteborg, med ämnet ”Barn i kris, sorg och flykt” med Atle Dyregrov.
Det andra kommer att hållas i slutet av året och ämnet kommer att vara ”Nya forskningsrön”.
Vi kommer under 2016 att lyfta fram vår verksamhet på flera sätt, genom ett
jubileumsnummer av vår Magasin och insamlingskampanjer och flera andra aktiviteter för att
belysa vår verksamhet, då vi under 2016 firar 30 år som förening. I mars i samband med vårt
årsmöte, kommer vi även att hålla en utbildningshelg för våra distriktsamordnare och aktiva
medlemmar.

Lite siffror
2015

2014

2013

Antal nya medlemmar

86

46

34

Antal deltagare familjehelg

160

150

130

Antal ”likes” på Facebook

4604

4300

3900

6.

Resultaträkning

Resultaträkning

Not

2015

2014

Verksamhetsintäkter
2
Medlemsavgifter
Insamlade medel/gåvor
Försäljning, reklam och annonser
Bidrag
Övriga verksamhetsintäkter

189 360
642 087
59 338
305 000
354 836

193 500
582 348
72 099
101 200
30 150

Summa verksamhetsintäkter

1 550 621

979 303

Verksamhetskostnader
3
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
4
Avskrivningar

-26 916
-905 999
-623 187
-1 645

-46 596
-968 689
-436 371
-2 642

Summa verksamhetskostnader

-1 557 747

-1 454 298

Verksamhetsresultat

-7126

-474 995

Ränteintäkter
Räntekostnader

124
-55

1 809
-681

Summa resultat från finansiella investeringar

69

1 128

Resultat efter finansiella poster

-7058

-473 867

Årets resultat

-7058

-473 867

Resultat från finansiella investeringar

Fördelning av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar
från tidigare år
Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar
som erhållits men inte utnyttjats under året.
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital

-473 867

-38 529
-512 396

7.

Balansräkning

Balansräkning

Not

2015-12-31

2014-12-31

5

16 765

18 410

16 765

18 410

52 940

49 821

68 328
33 878
1 216 903

44 928
103 877
1 369 595

Summa omsättningstillgångar

1 372 049

1 565 221

Summa tillgångar

1 388 814

1 586 631

322 412
947 339
-7058

360 941
908 810

Summa eget kapital

1 262 693

1 269 751

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

14 160
5 473
106 487

178 539
34 007
104 334

Summa kortfristiga skulder

126 120

316 880

Summa eget kapital och skulder

1 388 814

1 586 631

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Inga
Inga

Inga
Inga

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m
Handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Ändamålsenliga medel
Balanserat kapital
Årets resultat

6

8.

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Spädbarnsfondens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och FRIIs
Styrande linjer för årsredovisning.
I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av SFI. Uppställningen av
resultaträkningen har ändrats så att den följer FRIIs Styrande riktlinjer. Även 2013 års belopp
har ändrats för att få överensstämmelse med åren.
Verksamhetsintäkter
Intäktsredovisning:
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Intäkter i form av gåvor intäktsförs i den period gåvan överlämnas på ett sakrättsligt
bindande sätt.
Intäkten ska motsvara tillgången anskaffningsvärde.
Gåvor i form av kontanter från i första hand privatpersoner redovisas 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 men ej erhållna gåvor från
företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning.
Försäljning av varor intäktsredovisas som huvudregel när någon form av kontant betalning
erhållits i Spädbarnsfondens butik.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar betalningar för medlemskap i ideella föreningar. Medlemsavgifter
intäktsförs vid inbetalning från medlem.
Insamlade medel
Som insamlade medel inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer,
samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till insamlade medel räknas
även testamentsgåvor och donationer, värdet av skänkta tillgångar samt intäkter från
insamlade medel med gåvobevis, t ex nål- och brevmärken.
Med gåva anses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation. Gåvan utgör
anläggningstillgång om den är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten.
Övriga gåvor utgör omsättningstillgångar.
Erhållna gåvor värderas till verkligt värde, d.v.s. försäljningsvärde eller
återanskaffningsvärde. Erhållna gåvor redovisas netto, d.v.s. efter avdrag för försäljnings- och
hanteringskostnader.

Bidrag
Som bidrag räknas likvida medel som en förening erhållit från en bidragsgivare som är ett
offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär
återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfyllts.
Offentligrättsliga organ inkluderar bidragsgivare såsom Socialstyrelsen och landsting. Om
bidraget är till för att täcka specifika kostnader, exempelvis ett administrationsbidrag ske
intäktsredovisning på ett sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget är
avsett att täcka. Intäktsredovisning sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan
bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas.
Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer.
Inga bidrag nettoredovisas mot kostnader.
Tillgångar och skulder
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar
enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid
tillämpas följande avskrivningstider:
Inventarier 3 år
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Lager av handelsvaror
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Ändamålsbestämda medel
Som ändamålsbestämda medel inom eget kapital redovisas insamlade medel där givaren
eller styrelsen angett det ändamål som medlen ska användas till men där organisationen ännu
inte åsamkats utgifter för detta ändamål. Spädbarnsfonden har ändamålsbestämda medel
avseende forskningsdonationer.

Not 2 Verksamhetsintäkter
Av årets verksamhetsintäkter på 1 550 620 kr har 642 087 kr samlats in som gåvor och
bidrag på 90-kontot

Not 3 Administrationskostnader
Administrationskostnader uppgår till 157 982 kr

Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Antal anställda
Kvinnor
Totalt

2015
3
3

2014
2
2

2013
2
2

417 547

337 618

124 950
24 509

100 294
21 552

Löner och andra ersättningar:
Övriga anställda

441 613

Totala löner och ersättningar
Sociala kostnader
146 991
(varav pensionskostnader) 2928*

*Lägre belopp än tidigare år på grund av flera korttidsanställda, som inte upptogs i
Collectum/KPA/Folksam register under 2015.

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
2015-12-31

2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden
- Inköp
- Försäljningar och utrangeringar

57 351
0
0

37 630
19 721
0

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

57 351

57 351

Ingående avskrivningar

-38 941

-36 299

- Försäljningar och utrangeringar
- Avskrivningar

0
-1 645

0
-2 642

Utgående ackumulerade avskrivningar - 40586

-38 941

Utgående restvärde enligt plan

18 410

16 765

Not 6 Eget kapital
Reservering för forskningsfonden
kapital

Balanserat kapital

Årets Resultat

Totalt eget

Ingående balans
Dispositioner
Årets resultat

1 421 206
-473 867

-512 396
512 396
-7058

1 269 757

-7058

1 262 693

360 941
-38529
322 412

947 339

-7058

TACK!
Tack till alla som under det gångna året har bidragit till föreningen, med såväl kunskap,
medmänsklighet som ekonomiska bidrag. Föreningens aktiva medlemmar i distrikten har
genomfört ett viktigt ideellt arbete i hela landet. Många har genom sitt engagemang och
förmågan att dela med sig av erfarenheter gjort det möjligt att ge dem som mist ett litet barn
en tro på en väg vidare i livet.
Många är de som bidragit till föreningens verksamhet, och allt detta har avgörande betydelse
för dem som mist ett litet barn. Styrelsen ser fram emot 2016!
Spädbarnsfondens styrelse

