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TILLSAMMANS RÄDDAR VI BARNS LIV
Under 2014 fyllde barnkonventionen 25 år. Det borde ha varit ett år av oändliga 
firanden för så mycket har blivit bättre. Men istället har man nog sällan sett så 
många och så stora kriser samtidigt. 2014 var ett mycket svårt år för barnen i  
världen och även ett svårt år för UNICEF. Utvecklingsarbetet fick i många fall  
ge vika för katastrofarbetet. 

Under 2014 tvingades UNICEF bemöta fler humani-

tära katastrofer än någonsin, det vill säga ännu fler än 

de 289 som organisationen arbetade med året innan. 

Det handlade om naturkatastrofer men också om 

konflikter som i Syrien, Centralafrikanska republiken, 

Demokratiska republiken Kongo, Sydsudan, Afghanis-

tan, Irak och Ukraina. Dessutom arbetade UNICEF 

tillsammans med andra organisationer för att ge stöd 

åt miljontals flyktingar. Av de 50 miljoner flyktingarna 

beräknas hälften vara barn.  

En ny form av kris under året var ebolaepidemin som 

snabbt blev UNICEFs högsta prioritet, trots alla andra 

nödsituationer. Tillsammans med många andra orga-

nisationer och de drabbade ländernas regeringar är 

UNICEF fortfarande på plats och kämpar för att 

stoppa sjukdomens framfart. 

2014 var ett bra år för UNICEF Sverige. Vi gjorde vårt 

bästa insamlingsresultat någonsin och förändrade 

barns liv, i världen och i Sverige. 

VÄRLDSFÖRÄLDRAR OCH STARKA SAMARBETEN 
Verksamhetsintäkterna uppgick till 670 miljoner 

kronor (656 miljoner kronor föregående år). Detta 

innebar att 575 miljoner kronor (565) gick till 

UNICEFs arbete i fält och 23 miljoner kronor (20) 

gick till vårt programarbete i Sverige. Totalt gick 

89 procent (89) till ändamålet.

Resultatet är till stor del tack vare våra fantastiska 

Världsföräldrar som vid årets slut var 213 271 stycken 

(185 105). Framgången berodde också på våra fanta-

stiska företagssamarbeten med bland annat IKEA 

Foundation, H&M, Gina Tricot och PostkodLotteriet 

för att nämna några.

Samarbetspartners, givare, Världsföräldrar, frivilliga, 

kansliet och styrelsen kämpade tillsammans hela året 

för att uppnå dessa otroliga resultat. 

BARNKONVENTIONEN SNART LAG?
I Sverige kan vi konstatera att vi närmar oss en in-

korporering av barnkonventionen som lag; ett beslut 

som innebär att barns rättigheter kommer att stärkas 

och som kommer hjälpa oss att driva våra frågor 

kring barn i asylprocessen, barn som utsätts för 

människohandel och barn i utanförskap.

I världen ser vi att situationen för barn har fortsatt att 

förbättras. 25 år med barnkonventionen ger resultat! 

Idag är det färre barn som arbetar, färre flickor köns-

stympas och fler barn får gå i grundskolan. Antalet 

barn som är allvarligt undernärda respektive barn 

som dör innan de fyller fem år har halverats.

Men långt ifrån alla barn har kunnat se sin rätt till 

hälsa, utbildning, skydd och deltagande säkrad. För 

dessa barn ska vi fortsätta att kämpa tillsammans. 

För dessa barn ska vi hitta ett sätt som gör att alla 

barn, världen över, ska få den barndom de har rätt till. 

För vi vet att det alltid finns ett sätt att förändra barns 

liv till det bättre.

Odd Swarting 

Ordförande

Véronique Lönnerblad 

Generalsekreterare
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2014 I SIFFROR
Under 2014 uppgick UNICEF Sveriges insamlade 

medel till 655 miljoner kronor. 297 miljoner kronor 

av insamlingsintäkterna kommer från våra Världs-

föräldrar (månadsgivare). Det innebar en ökning 

med 43 miljoner kronor jämfört med 2013. Världs-

föräldrarna var vid årets slut 213 271 till antalet. 

268 miljoner kronor kommer från företagssam-

arbeten, där den allra största delen, 192 miljoner 

kronor, kommer från IKEA Foundation. 

UNICEF Sveriges totala verksamhetsintäkter upp-

gick till 670 miljoner kronor, att jämföras med 

656 miljoner kronor 2013. Förutom intäktsökningen 

genom våra Världsföräldrar har projekt som IKEA 

Foundation stöder, främst i Indien, fortsatt att 

ligga på en hög nivå, vilket har bidragit till det 

goda resultatet 2014.

Den totala insamlingen från privatpersoner och 

företag till UNICEFs katastrofarbete i världen 

uppgick till 22 miljoner kronor.

Förutom IKEA Foundation har även UNICEF Sveriges 

övriga samarbetspartners, däribland H&M, 

PostkodLotteriet och Gina Tricot, gett stora bidrag 

till UNICEFs verksamhet.

Övriga intäkter avser testamenten, gåvor via insam-

lingsbrev, enskilda donationer samt försäljning av 

kort och presenter.

Efter avdrag för kostnader överfördes 575 miljoner 

kronor till UNICEFs verksamhet.

SVENSK INSAMLINGSKONTROLL  
GRANSKAR VÅRT ARBETE
UNICEF Sverige har ett 90-konto, vilket innebär att 

organisationen står under granskning av Svensk 

Insamlingskontroll (SIK). Enligt SIK:s regelverk ska 

75 procent gå till verksamheten, och organisationen 

måste ha en redovisning som granskas av en aukto-

riserad revisor. År 2014 gick 89 procent av UNICEF 

Sveriges intäkter till verksamheten. 
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MÅNGA KATASTROFER HOTAR FRAMSTEGEN
Sedan FN:s barnkonvention antogs 1989 har situatio-

nen för miljontals barn förbättrats dramatiskt. Färre 

barn tvingas arbeta, färre flickor könsstympas och fler 

barn går i grundskolan. Antalet barn som är allvarligt 

undernärda och antalet barn som dör innan de fyller 

fem år har halverats. Men, många av framstegen hotas 

nu av det stora antalet konflikter och kriser som pågår. 

Under 2014 pågick fler kriser än på mycket länge. 

Långdragna konflikter i länder som Afghanistan, 

Demokratiska republiken Kongo, Nigeria, Pakistan, 

Somalia, Sudan och Jemen fortsatte att drabba bar-

nen hårt. Ebolautbrottet i Guinea, Liberia och Sierra 

Leone innebar att tusentals barn blev föräldralösa och 

upp till fem miljoner barn tvingades lämna skolan. 

Omkring 15 miljoner barn är fast i våldsamma kon-

flikter i Centralafrikanska republiken, Irak, Sydsudan, 

Palestina, Syrien och Ukraina. 230 miljoner barn värl-

den över lever i länder och områden som drabbats av 

väpnade konflikter. 

UNICEF KÄMPAR FÖR BARNEN
Trots osäkerhet i konfliktområden, svårigheter att ta sig 

fram och utmaningar med att få in pengar har vi arbetat 

för att rädda barns liv och ge stöd i form av utbildning 

och psykosocialt stöd.

VI FINNS PÅ PLATS FÖR BARNEN 
NÄR KATASTROFERNA BLIR FLER
2014 var ett mycket svårt år för många barn runt om i världen. Aldrig förr har så 
många stora katastrofer pågått samtidigt. Eskalerande konflikter och kriser har lett 
till att miljontals barn tvingats fly från sina hem. Många katastrofer och konflikter får 
inte den uppmärksamhet som krävs för att världen ska reagera. Men tack vare att 
UNICEF finns på plats över hela världen kan vi snabbt ställa om arbetet när en 
katastrof inträffar eller en konflikt drabbar barnen. 

I konflikt- och katastrofområden är det livsviktigt att 

prioritera barnen. De är mest sårbara och måste snabbt 

få sjukvård, tak över huvudet, mat, rent dricksvatten, 

tvål, toaletter, vaccin, skydd mot övergrepp och möjlig-

het att fortsätta sin skolgång. Eftersom UNICEF arbetar 

i nästan alla länder i världen är vi oftast redan på plats 

när en katastrof inträffar och kan börja hjälpa barnen 

direkt. Det är vår uppgift att skydda deras rättigheter.

I katastrofer och kriser leder och samordnar UNICEF 

de grupper av humanitära organisationer som arbetar 

med vatten och sanitet, utbildning, skydd mot över-

grepp och näring. 

BEHOVEN ÄR ENORMA
– Det är en ödets ironi att vi år 2014 firade barnkon-

ventionens 25-årsjubileum och har kunnat glädjas åt 

så många framsteg för barn globalt, samtidigt som 

vi var tvungna att konstatera att miljontals barns 

rättigheter så brutalt kränkts. Våld och trauma gör mer 

än att skada individuella barn, det underminerar hela 

samhällen. Världen kan och måste göra mer för att 

göra 2015 till ett mycket bättre år för alla barn, säger 

UNICEFs högsta chef Anthony Lake.

Vi kämpar varje dag för barnens rättigheter, men 

behoven är enorma och alla gåvor är viktiga. 
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SAMMANFATTNING AV ÅRET 
2014 är UNICEF Sveriges bästa insamlingsår. Verk-

samhetsintäkterna uppgick till 670 miljoner kronor 

(656 miljoner kronor föregående år). Detta innebar 

att 575 miljoner kronor (565) gick till UNICEFs arbete 

i fält och 23 miljoner kronor (20) gick till vårt pro-

gramarbete i Sverige. Totalt gick 89 procent (89) 

till ändamålet.

PRIVATGÅVOR NÅR REKORDBELOPP
Gåvorna från svenska folket slog alla rekord i år med 

totalt 383,9 miljoner kronor, en ökning med cirka 

11 procent från 2013. De flesta av våra givande-

former fortsätter att öka och särskilt värt att notera 

är försäljningen i gåvoshopen som har ökat jämnt 

över hela året och sedan slagit rekord under jul-

kampanjen, och våra Världsföräldrar (månads-

givare) som vid årets slut uppgick till 213 271 

(185 105). Katastrofinsamling har skett större delen 

av året på grund av de många pågående katastrofer 

och konflikter som påverkade barn världen över, 

varav insamling till barn i Syrien samt kampen mot 

ebola kan nämnas som ett par exempel. 

FÖRETAGSSAMARBETEN GER VIKTIGT STÖD
Den allra största delen av företagsintäkterna kommer 

även 2014 från IKEA Foundation. IKEA Foundation 

stöder framför allt UNICEFs arbete i Indien för att 

minska barnadödligheten och förbättra hälsoför-

hållanden för miljontals kvinnor och barn i några 

av landets mest utsatta regioner. Bidraget varierar 

från år till år utifrån årets behov av medel för det 

avsedda projektet.

Barnrättsprinciperna är en serie riktlinjer som ska 

hjälpa företag att ta ett större ansvar för barns rättig-

heter. Principerna lanserades 2012 i samarbete med 

Rädda Barnen och FN:s Global Compact, och 2013 

startade vi ett samarbete kring principerna med The 

Academy for Human Rights in Business. Under 2014 

har vi fortsatt att utbilda flera av Sveriges största 

företag i principerna. Projektet var en del av ett två-

årigt projekt som finansierades av PostkodLotteriet. 

Projektet avslutades 2014.

Några av UNICEF Sveriges samarbetspartners under 

2014 var IKEA Foundation, H&M, H&M Conscious 

Foundation, PostkodLotteriet, Gina Tricot, Pictura, 

Wackes, Apotek Hjärtat, Gothia Cup, Brynäs, Mumin, 

TV4, M-magasin, Tidningen mama och Expressen. 

NYA SAMARBETEN
Under året har flera nya stora avtal slutits, till exem-

pel det med H&M Conscious Foundation som har 

valt UNICEF till sin globala partner inom utbildning. 

Stiftelsen finansierar ett globalt program som syftar 

till att ge barn den bästa starten i livet genom att 

satsa på tidig utbildning och utveckling. Ett bidrag 

om 20 miljoner kronor per år i tre år gör detta 

möjligt. Stiftelsen finansierar även ett utbildnings-

program för barn i slummen i Dhaka och 2014 fick 

UNICEF 11 miljoner kronor till programmet.

Ett spännande samarbete med EnterCard slöts också. 

Ett UNICEF-kreditkort lanseras våren 2015 till våra 

Världsföräldrar och kommer ge organisationen icke 

öronmärkta medel.

Vår partner Brynäs IF började spela i sina reklamfria 

tröjor med UNICEF-loggor och startade även upp sitt 

lokala initiativ ”En bra start”. Verksamheten bidrar 

till att fler barn får rätt till utbildning, lek, vila och 

fritid i Gävleborg. 

Under 2014 skulle Tove Jansson fyllt 100 år. Jubileet 

uppmärksammades genom att ett antal Mumin-

produkter såldes till förmån för UNICEF.

 

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
UNICEF Sverige är en ideell organisation och en av 

UNICEFs 34 nationalkommittéer. Uppdraget är att 

samla in pengar till UNICEFs verksamhet för barn i 

världen. I uppdraget ingår även att informera om 

UNICEF, bilda opinion och bedriva påverkansarbete 

i barnrättsfrågor. 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Under våren genomförde vi en kampanj som lyfte 

fram några av UNICEFs innovativa sätt att arbeta 

för barns överlevnad och utveckling. I slutet av april 

skickade vi TV4-profilen Jenny Strömstedts telefon 

till Uganda för att arbeta som ”volontärmobil” 

under en vecka. Själv fick Jenny stanna hemma. 

Väl på plats registrerade hennes mobil bland annat 

UNICEF SVERIGES ÖRONMÄRKTA RESURSER GICK TILL FÖLJANDE INSATSER 2014

Hälsa: 

Sierra Leone 1,6 miljoner kronor 

till arbete mot mödradödlighet.

Vatten och sanitet: 

Sierra Leone 2,4 miljoner kronor 

för vatten och sanitet.

Niger 4 miljoner kronor för 

vatten och sanitet.

Somalia 4,1 miljoner kronor för 

vatten och sanitet.

Utbildning: 

Nepal 3,2 miljoner kronor till 

utbildning.

Moçambique 3,4 miljoner kronor 

till utbildning.

Bhutan 6,6 miljoner kronor till 

katastrofförebyggande arbete 

inom utbildning.

Bangladesh 11,2 miljoner kronor 

till utbildning och att motverka 

barnarbete.

Hiv och aids: 

Moçambique 3,4 miljoner kronor 

för att hindra hivsmitta från 

mammor till barn.

Skydd mot våld och exploatering:

Gambia 1,5 miljoner kronor för 

arbete mot könsstympning och 

barnäktenskap.

Ockuperade Palestinska 

territorierna 1,5 miljoner kronor 

för stöd till ungdomar.

Vietnam 5,1 miljoner kronor för 

att stärka barn med funktions-

nedsättning.

Nepal 1 miljon kronor för skydd till 

utsatta barn.

Malawi 1,5 miljoner kronor för 

skydd till utsatta barn.

Bangladesh 4,3 miljoner kronor till 

förskola samt mot barnarbete.

Humanitära insatser: 

Västafrika 8,5 miljoner kronor för 

kampen mot ebola.

Syrien 4,2 miljoner kronor till 

stöd för barnen i Syrien och dess 

grannländer.

Filippinerna 10,2 miljoner kronor 

för stöd efter tyfonen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01–2014-12-31
Styrelsen och generalsekreteraren för UNICEF Sverige lämnar härmed följande redogörelse för 2014 års verksamhet. 
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nyfödda bebisar och skickade sjukjournaler, precis 

som UNICEFs vanliga telefoner gör i fält. Kampanjen 

följdes med stort intresse och nådde 1,5 miljoner män-

niskor i digitala kanaler, tv och tidningar, och skapade 

ett viktigt engagemang inför Humorgalan. 

Vårkampanjen avslutades med UNICEF Sveriges 

insamlingsgala i TV4, Humorgalan, som sändes för 

tolfte året i rad med syftet att rekrytera Världsföräl-

drar. Årets gala var fantastiskt framgångsrik och slog 

rekord med 22 445 nya månadsgivare. Även andra 

rekryteringsaktiviteter har gått bättre än tidigare år 

och värt att nämna förutom Humorgalan är rekord-

stora antal rekryteringar både via värvning på gator, 

torg och i bostadsområden samt via DRTV (direkt-

respons-TV).  

Årets opinionskampanj lyfte problemställningen med 

socialt utanförskap. Det kan handla om barn som 

lever i ekonomisk utsatthet, med fysisk och psykisk 

ohälsa, våld eller missbruk, skolsvårigheter eller sämre 

förutsättningar att göra sina röster hörda. Under två 

veckor i oktober uppmanade vi den breda allmänheten 

att ställa sig bakom våra krav till den nya regeringen 

– att under sina första 100 dagar påbörja arbetet för 

att bryta socialt utanförskap bland barn i Sverige. 

Med kampanjfilmer, bloggposter, artiklar och rappor-

ten ”I välfärdens utkant”, vidgade vi perspektiven på 

socialt utanförskap och illustrerade hur det kan se ut 

bland barn i Sverige idag. 

Den 20 november presenterades ett samarbete mel-

lan ABBA the Museum och UNICEF Sverige som fick 

stor synlighet externt. Samarbetet, som sträcker sig 

mellan 2014 och 2019, sker kring låten Chiquitita. 

ABBA-medlemmarna, som sedan 1974 skänkt delar 

av sina royalties och bidragit med 30 miljoner via 

låten, avstår under samarbetsperioden från samtliga 

royaltyintäkter. Bidraget kommer att användas för 

att stärka flickors rättigheter.

Under förra året pågick fler krig och katastrofer än på 

mycket, mycket länge. Som alltid är det barnen som 

drabbas värst. Därför fokuserade vi 2014 års julkam-

panj på hur vi kan förändra de här barnens framtid. 

Kampanjdevisen var att ”Den här julen är det inte 

tanken som räknas. Det är julklapparna”. Kampanjen 

var fantastiskt framgångsrik för både företags- och 

privatsidan och samlade in över 31 miljoner kronor. 

På privatsidan ökade försäljningen med 47 procent 

jämfört med föregående år vilket innebar försäljnings-

rekord för julkampanjen. Främst kommer ökningen 

från UNICEF Sveriges gåvoshop på unicef.se. Via vår 

svenska gåvoshop såldes fältprodukter till ett värde 

av drygt 17 miljoner kronor. Varor man köper direkt i 

gåvoshopen, som exempelvis vaccin, vinterkläder 

och skolmaterial, skickas sedan från bland annat 

UNICEFs stora lager i Köpenhamn till de barn som 

behöver det mest.

VÅRT PÅVERKANSARBETE
Programavdelningen arbetar med kunskapsuppbygg-

nad, policyformulering, analyser, remissbesvarande 

och pilotprojekt inom våra sakfrågor. Vi arbetar aktivt 

med påverkan och opinionsbildning genom debatt-

artiklar, seminarier, samtal, referensgrupper och såväl 

traditionella som sociala medier.

Våra prioriterade sakfrågor är barnkonventionens 

status, barn på flykt, handel med barn, barn i socialt 

utanförskap samt millenniemålen. Ytterligare ett 

programområde är utbildning och delaktighet.

Barnkonventionen firade 25 år under 2014 vilket gav oss 

möjlighet att synas i olika sammanhang och berätta om 

framsteg och brister, både i Sverige och globalt.

2014 års opinionskampanj handlade om att bryta 

socialt utanförskap bland barn. Vi vände oss till den 

nyvalda regeringen med krav på en nationell hand-

lingsplan. I samband med kampanjen lanserade vi 

rapporten ”I välfärdens utkant – om ensamstående 

mödrar med socialbidrag och deras barn.” Den 

uppmärksammades i media samt av politiker och 

myndigheter.

Vårt arbete för att stärka barns rättigheter har 2014 

gett konkreta resultat inom bland annat följande 

områden:

• Statsminister Stefan Löfven lovade i regerings-

förklaringen att barnkonventionen ska bli lag.

• Utlänningslagen ändrades så att barn lättare ska 

kunna få uppehållstillstånd i Sverige när det finns 

särskilt ömmande omständigheter. 

• Regeringen antog en handlingsplan mot människo-

handel med barn.

• Frågan om barn i socialt utanförskap har debatte-

rats och särskilt fokus har varit på socialtjänstens 

brister när det gäller skydd och stöd till barn som 

riskerar att fara illa. 

• Biståndsminister Isabella Lövin meddelade att 

barnrättsperspektivet ska stärkas i biståndet.

Under våren genomförde vi kampanjen Operation 

Dagsverke med 115 anmälda skolor och 27 300 

elever. Skolorna fick tillgång till skolmaterial kring 

barnkonventionen och samlade in pengar till vårt 

utbildningsprogram i Moçambique. Våra barnrätts-

informatörer gjorde även skolbesök för att ge elever 
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kunskap om barns rättigheter globalt och i Sverige.

Projektet Rättighetsbaserad skola fortsatte att utveckla 

en modell för att låta barnkonventionen genomsyra 

hela skolans verksamhet. Projektet finansieras av 

Arvsfonden. UNICEF har också haft ordförande-

skapet i Nätverket för Barnkonventionen.

Våra frivilliga runt om i landet deltog under året i 

flera insamlings- och informationsaktiviteter.

AMBASSADÖRER OCH SUPPORTRAR
UNICEF Sveriges ambassadörer är David Hellenius, 

Eva Röse, Kajsa Bergqvist, Lill Lindfors, Liza Marklund 

och Mark Levengood.

Förutom ambassadörerna har UNICEF Sverige även 

en grupp engagerade supportrar. De representerar 

olika delar av det svenska samhället, men gemensamt 

är deras stora engagemang, den kompetens och de 

kontakter de har. Supportrarna hjälper oss att främja 

barns rättigheter, skapa opinion och samla in pengar. 

Vid årets slut hade vi tolv UNICEF-supportrar: 

Amanda Schulman, Anja Pärson, Gunilla von Platen, 

Hannah Widell, Jacob Felländer, Lars-Åke Persson, 

Morgan Alling, Soledad Piñero Misa, Stefan Wiklund, 

Titti Schultz, Vanna Rosenberg och Zinat Pirzadeh.

INTERNT ARBETE
Vid årsstämman avtackades Edgar Gumabon. Ingrid 

Pramling Samuelsson valdes in i UNICEFs styrelse.

Både generalsekreteraren och ordföranden har med-

verkat vid UNICEFs styrelsemöten i New York och sam-

arbetet med svenska UD-delegationen har fungerat bra. 

Båda deltog i nationalkommittéernas årliga möte i Rom 

där gemensamma frågor avhandlades. Vid ett tillfälle 

deltog vice ordförande Maj-Inger Klingvall i ett styrelse-

möte i New York istället för ordförande Odd Swarting.

I Rom valdes Véronique Lönnerblad på nytt till medlem  

i Standing Group (kommittéernas representation), med 

särskilt ansvar för insamlingsfrågor.

2014 presenterar UNICEF Sverige för första gången  

årsredovisningen enligt K3. Redovisningsregelverket 

K3 syftar till att ge svenska organisationer högre redo-

visningskvalitet och en rättvisare bild av verksamheten. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT
I februari 2015 påbörjade styrelsen sitt arbete med 

framtagandet av kommitténs strategiska treårsplan. 

Arbetet inleddes med en trendspaning samt en konkur-

rensanalys. Planen ska innehålla vision, mål och strate-

gier för de kommande åren.

FÖRVALTNING 
Styrelsen är ansvarig inför årsstämman. Mellan års-

stämmorna är styrelsen den högsta ansvariga för 

styrning och ledning av kommittén. Förutom sin 

kontrollfunktion har styrelsen en strategisk och policy-

grundande uppgift. Styrelsen har delegerat det opera-

tiva ansvaret till generalsekreteraren. Styrelsen har 

under 2014 bestått av tio ordinarie ledamöter samt 

en personalrepresentant. Styrelsen har haft sju 

möten under året varav ett i samband med en hel 

arbetsdag i juni. 

UNICEF SVERIGES STYRELSE*
Odd Swarting, född 1957. Ordförande i UNICEF  

Sverige sedan maj 2011. Odd är advokat och 

delägare i Setterwalls advokatbyrå i Stockholm. (7)

Maj-Inger Klingvall, född 1946. Vice ordförande.  

Statsråd 1996–2001, riksdagsledamot 1988–2002, 

ambassadör 2002–2011. (6)

Anders L. Pettersson, född 1968. Anders är general-

sekreterare för ECPAT Sverige som arbetar mot barn-

sexhandel. Han har under många år arbetat interna-

tionellt på FN-uppdrag och under ett antal år även för 

UNICEF i New York och i Stockholm. (5) 

David Lega, född 1973. Kommunalråd och ledamot i 

kommunstyrelsen i Göteborg för Kristdemokraterna. 

Sedan 2009 är David ledamot i Riksidrottsstyrelsen. 

Elitsimmare i svenska simlandslaget för handikappade 

1993–2000. (4)

Ebba Lindsö, född 1955. Ebba är civilekonom. Hon  

har bland annat varit vd för Transferator och Svenskt  

näringsliv, chefredaktör för Affärsvärlden samt vd  

och chefredaktör för TT. (3)

Ingrid Pramling Samuelsson, född 1946. Fil. dr med 

barn- och ungdomsvetenskap som specialitet. Särskilt 

har hon uppmärksammat barns tidiga utveckling. Hon 

är knuten till ett antal universitet och styrelser och har 

genomfört betydande uppdrag för bl.a. UNESCO. (3)

Emina Krzovic Butler, född 1964. Emina har arbetat som 

egen företagare, ägt restauranger och varit ordförande i 

Gamla Uret. Hon har även arbetat som översättare och 

tolk. Idag arbetar Emina inom Stockholms stad, Utbild-

ningsförvaltningen med frivillig återvandring. (4)

Mona Arfs, född 1951. Mona är fil. dr i nederländska, 

prefekt vid Göteborgs universitet och ledamot i Adop-

tionscentrums styrelse. (6)

Monica Lindstedt, född 1953. Monica är civilekonom 

och entreprenör, samt konsult inom ledarskap och 

organisationsfrågor. Ordförande i Företagarna. (5)

Roland Håkansson, född 1949. Roland har en bred

erfarenhetsbakgrund som bland annat avdelnings-

direktör, förbundssekreterare, intressepolitisk chef och 

är sedan 2007 ordförande i styrelsen för MyRight. (7)

Lisa Ericson, född 1979. Personalrepresentant. Lisa är 

anställd vid UNICEF Sverige som programansvarig 

för utbildning och delaktighet. (7)

*närvaro på styrelsemöten inom parentes.

RESULTAT OCH STÄLLNING

2014 2013 2012 2011

Balansomslutning 97 647 104 898 78 805 82 084

Verksamhetsintäkter i mkr 670 656 506 496

Bidrag till UNICEF 575 565 421 409

Ändamålskostnader* i % 89 % 89 % 89 % 86 %

Antal Världsföräldrar 213 271 185 105 165 160 142 350

*) Ändamålskostnader enligt Svensk insamlingskontrolls regler 
Årets överskott, finansnettot 3 220 tkr, balanseras i eget kapital.

Belopp i efterföljande resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter är angivna i tkr om inget annat anges. 
Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING Tkr Not 2014 2013

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter   93  96

Gåvor  3  654 802  644 137

Bidrag  3  10 443  8 361

Övriga intäkter  4  4 712  3 612

Summa verksamhetsintäkter   670 050  656 206

Verksamhetskostnader

Ändamålskostnader  5  -597 872  -585 403

Insamlingskostnader 5  -65 314  -63 828

Administrationskostnader  5  -6 864  -6 975

Summa verksamhetskostnader   -670 050  -656 206

Verksamhetsresultat  0 0

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter  7  3 224  350

Räntekostnader och liknande resultatposter  8  -4  -7

Resultat efter finansiella poster   3 220  343

ÅRETS RESULTAT  3 220  343

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande  9  703  517

Koncessioner, patent, licenser, varumärken    

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer  10  289  306

Summa anläggningstillgångar   992  823

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar   130  36

Övriga fordringar   4 403  1 202

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  11 15 083  37 912

Summa kortfristiga tillgångar  19 616  39 150

Kortfristiga placeringar  13  257  5 703

Kassa och bank  13  76 782  59 222

Summa omsättningstillgångar  96 655  104 075

SUMMA TILLGÅNGAR  97 647  104 898

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel   44 649  42 541

Balanserat resultat   16 577  16 234

Årets resultat   3 220  343

Summa eget kapital  64 446  59 118

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder   7 816  10 538

Övriga skulder   2 079  1 933 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12  23 306  33 309

Summa kortfristiga skulder  33 201  45 780

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  97 647 104 898

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER  

Ställda säkerheter   Inga  Inga 

Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR  
I EGET KAPITAL

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR  Totalt Ändamåls- Balanserat kapital
I EGET KAPITAL Tkr   eget kapital bestämda medel inkl årets resultat

Ingående balans  2014-01-01  59 118  42 541  16 577

Effekt av retroaktiv tillämpning  - - -

Effekt av rättelse av fel  - - -

Justerad ingående balans  2014-01-01  59 118  42 541  16 577

Förändringar i redovisade värden 

som redovisas direkt mot eget kapital

Ändamålsbestämt av årsstämman   44 649  44 649  -

Utnyttjade   -42 541  -42 541  -

Summa förändringar i redovisade värden   2 108  2 108  -

Omföring mellan poster i eget kapital

Avsättning till bundet eget kapital,

kapitalisering av löpande avkastning   3 220   3 220

Summa omföringar   3 220   3 220

EGET KAPITAL 2014-12-31  64 446  44 649  19 797

KASSAFLÖDESANALYS

KASSAFLÖDESANALYS NOT 2014 2013

Den löpande verksamheten  

Resultat efter finansiella poster   3 220  343

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  14  436  1 825

Kassaflöde från den löpande verksamheten  3 656  2 168

före förändringar av rörelsekapital   

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager   –  -101

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar   19 534  -24 061

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder   -10 471  25 750

Kassaflöde från den löpande verksamheten    12 719  3 756

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -260  -401

Avyttring av materiella anläggningstillgångar   4  –

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -349  –

Avyttring av finansiella tillgångar   –  –

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -605  -401

Årets kassaflöde   12 114  3 355

Likvida medel vid årets början   64 925  61 570

Likvida medel vid årets slut   13  77 039  64 925



1918

NOT 1 
Redovisnings- och värderingsprinciper

UNICEF Sveriges redovisnings- och värderingsprinci-

per överensstämmer med årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella fören-

ingar samt FRII:s styrande riktlinjer för årsredovis-

ningen. I årsredovisningen har även de upplysningar 

lämnats som krävs av Svensk insamlingskontroll 

(SIK). Redovisningsprinciperna är oförändrade jäm-

fört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som 

erhållits eller kommer att erhållas.

       

Intäkter i form av gåvor eller bidrag intäktsförs som 

huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Med 

gåvor avses främst insamlade medel från privatper-

soner och företag. Begreppet bidrag används främst 

för att beteckna medel som erhållits av externa bi-

dragsgivare efter ansökan.

       

Gåvor och bidrag från i första hand privatpersoner 

redovisas av naturliga skäl normalt enligt kontant-

principen. Även bidrag från företag och organisa-

tioner redovisas normalt i den period då bidraget 

erhålls. I den mån det på balansdagen finns avtalade 

men ej erhållna bidrag från företag och organisatio-

ner intäktsförs dessa efter individuell prövning. 

       

Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel, vär-

deras till marknadsvärdet vid gåvotillfället.

       

Försäljning av varor intäktsredovisas som huvudre-

gel när leverans skett, varvid faktura utställs. Indivi-

duell bedömning görs av varje utestående fordran. 

Försäljning av varor i egna försäljningsställen redovi-

sas enligt kontantprincipen.

Huvuddelen av intäkterna har influtit via våra sex 

90-konton: pg 90 20 01-7, pg 90 25 01-6, pg 90 00 39-9, 

bg 902-0017, bg 902-5016 och bg 900-0399.

Erhållna gåvor

Erhållna gåvor redovisas netto efter direkta kostnader 

som kan uppkomma vid försäljning av en tillgång.

Bidrag från Sida och liknande myndigheter

Samtliga bidrag från Sida och liknande myndigheter 

redovisas i enlighet med BFN R5 om statliga stöd, det 

vill säga de intäktsförs endast om det med hög grad 

av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer 

att återkrävas, det vill säga att organisationen haft ut-

gifter för ändamålet. Bidrag skuldförs därför till dess 

att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer.        

                                 

Andra bidrag är sådana som inte är till för att täcka 

ett ändamål, till exempel kvittas inte administrations-

bidrag mot administrationskostnader utan intäktsförs 

bland övriga bidrag och särredovisas i not.

Ändamålskostnader

Överskottet som uppkommer genom insamling och 

försäljning används till ändamålet som består av in-

formation, opinionsbildning (program i Sverige) samt 

bidrag till UNICEFs internationella arbete för barn. 

Kostnader som ingår är: 

• direkta kostnader såsom löner med lönebikostnader, 

tryckkostnader samt massmediekontakter

• indirekta kostnader såsom andel av hyra och  

kontorskostnader 

• direkta projektkostnader, produktion och underhåll 

av webb

• utställningsproduktion, utbildning av lokala grupper 

med mera

NOTERNOTER

NOT 1   
Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört 

med tidigare år.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 

till anskaffningsvärden om inget annat anges

nedan.

TILLGÅNGAR 

Immateriella tillgångar

Övriga immateriella anläggningstillgångar

Övriga immateriella anläggningstillgångar som 

förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde

minskat med ackumulerade avskrivningar och 

nedskrivningar.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 

nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som

kostnad i resultaträkningen.  

       

Internt upparbetade   Nyttjandeperiod 

immateriella tillgångar

Utveckling av system    10 år

för business intelligence (BI) 

Nyttanjandeperioden överstiger 5 år då Qlikview är 

en flexbel lösing som medger enkel anpassning till 

ändrade omtändigheter. Därför bedöms nyttjande-

perioden vara minst 10 år.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 

anskaffningsvärde minskat med ackumulerade

avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffnings-

värdet ingår förutom inköpspriset även utgifter 

som är direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 

nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den

förväntade förbrukningen av tillgångens framtida 

ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas

som kostnad i resultaträkningen.

Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt  

vid anskaffningstillfället i då rådande prisnivå.

Nyttjandeperiod

Inventarier, verktyg och installationer  5 år

Möbler        10 år

Datorer och programvara     3 år

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationella  

leasingavtal.

Operationella leasingavtal

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, 

inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive 

utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, 

redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till 

balansdagens kurs. Ickemonetära poster räknas

inte om utan redovisas till kursen vid anskaffnings-

tillfället.

Ändamålsbestämda medel

I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital 

redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra 

ändamålsbestämda medel. Se även eget kapital 

rapporten.

Medlen avser överföring till fältverkamheten i de olika 

programländerna och utbetalas i maj följande år.

Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som organisa-

tionen erhållit eller kommer att erhålla för egen räk-

ning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verk-

liga värdet av det som erhållits eller kommer att

erhållas, med avdrag för rabatter.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlem-

skap i organisationen. Medlemsavgifter redovisas vid 

inbetalning från medlem och intäktsredovisas över 

den tidsperiod som avses.

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 erhålls 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 inget bidrag är det en gåva.

Gåvor

Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de 

erhålls.

En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en 

tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan för-

brukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen av-

ser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas 

som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas 

som omsättningstillgångar. 

Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.

Bidrag

Bidrag resovisas som intäkt när villkoren för att er-

hålla bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas 

som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget 

uppfylls.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: 

ändamålskostnader, insamlingskostnader,

förvaltningskostnader.

Ändamålskostnader består av information, opinions-

bildning samt bidrag till UNICEFs globala program-

verksamhet.

Insamlingskostnader består av kostnader som varit 

nödvändiga för att generera externa intäkter såsom 

kostnader för insamlingskampanj, annonser, reklam, 

lönekostnader, tackbrev o.d. samt del av organisatio-

nens lokalkostnader och allmänna kontorskostnader.

Förvaltningskostnader består av kostnader för extern 

revision, medlemsregister, årsstämma, upprättande av 

årsredovisning samt löner för administrativ personal.

Extraordinära intäkter och kostnader

Endast i sällsynta undantagsfall inträffar händelser 

som ger upphov till extraordinära intäkter eller kost-

nader. Exempel på sådana händelser är förluster på 

grund av jordbävning och krig. 

NOT 2 

Uppskattningar och bedömningar 

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande 

och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, 

inklusive förväntningar på framtida händelser som 

anses rimliga under rådande förhållanden. Nyttjande-

period och värdering av immateriella tillgångar.

Organisationens ledning utvärderar värdering och 

fastställer bedömd nyttjandeperiod och därmed 

sammanhängande avskrivning för organisationens 

immateriella anläggningstillgångar. Dessa uppskatt-

ningar baseras på historisk kunskap om motsvarande 

tillgångars nyttjandeperiod. Nyttjandeperiod samt 

bedömda nyttjande värden prövas varje balansdag 

och justeras vid behov om det föreligger ett nedskriv-

ningsbehov. En snabbare teknologisk utveckling kan 

aktualisera en förändrad bedömning av nyttjande-

period och/eller nedskrivningsbehov.

NOT 3 

Gåvor och bidrag

Gåvor som redovisats i resultaträkningen:

Insamlade medel

Allmänheten 383 947 346 609

Företag 267 766 294 876

Operation Dagsverke 3 089 2 652

Summa 654 802 644 137

Bidrag

Sida 3 500 3 500

Övrig bidrag 6 943 4 861

Summa bidrag 10 443 8 361 
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Ideellt arbete

Under året har cirka 200 (200) personer arbetat 

ideellt för organisationen, framförallt med att 

sprida information om UNICEFs verksamhet. 

Värdet av dessa ideella insatser har inte 

redovisats i resultaträkningen.

Arvode och 

kostnadsersättning 

till revisorer

2014 2013

Deloitte, Therese Kjellberg

Revisionsuppdrag 202 500 150 000

Revisionsverksamhet 

utöver revisionsuppdraget

47 500 18 750

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad 

revision av årsredovisningen och bokföringen 

samt styrelsens och generalsekreteraren, för-

valtning samt revision och annan granskning 

utförd i enlighet med överenskommelse eller 

avtal.

    Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som 

det ankommer på organisationens revisor att 

utföra samt rådgivning eller annat biträde som 

föranleds av iakttagelser vid sådan granskning 

eller genomförandet av sådana övriga 

arbetsuppgifter.

NOT 6                                                2014          2013

Operationell leasing

Leasingavtal där organisationen är leasetagare

Framtida minimileaseavgifter avseende icke

uppsägningsbara operationella leasingavtal

Mellan ett och fem år 367 495

Räkenskapsårets kostnads-

förda leasingavgifter

83 91

Innefattar skrivare, videokonferens samt 

kuverteringsmaskin

NOT 7 Ränteintäkter och 

liknande resultatposter

Ränteintäkter, övriga 3 224 350

3 224 350

NOT 8

Räntekostnader och  

liknande resultatposter

2014 2013

Räntekostnader, övriga -4 -7

-4 -7

NOT 9 

Balanserade utgifter för 

utvecklingsarbeten och liknande

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 530 261

Nyanskaffningar 349 269

Vid årets slut 879 530

Netto anskaffningsvärde 879 530

Ackumulerade avskrivningar:

Vid årets början  -13 –

Årets avskrivning  -163 -13

Vid årets slut  -176 -13

Redovisat värde vid  
årets slut

703 517

NOT 10 

Inventarier, verktyg och installationer

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 5 213 5 626

Nyanskaffningar 260 102

Avyttringar och 

utrangeringar 

 -485 -516

Vid årets slut  4 988 5 212

Netto anskaffningsvärde 4 988 5 212

Ackumulerade avskrivningar:

Vid årets början  -4 907  -4 946

Återförda avskrivningar 

på avyttringar och 

utrangeringar

485 513

Årets avskrivning på 

anskaffningsvärden  

-277 -473

Vid årets slut  -4 699 -4 906

Redovisat värde vid  

årets slut

289 306

NOT 11

Förutbetalda kostnader 

och upplupna intäkter

2014 2013

Förutbetalda hyror 749 843

Upplupna intäkter 13 293 31 048

Förutbetalda kostnader 1 041 6 021

Övriga poster – – 

15 083 37 912

Upplupna intäkter: 4,9 mkr julkampanjen, 3,5 mkr  
licensförsäljning kort, 3,3 mkr Världens Barn 2014, 
1,6 mkr Musikhjälpen 2014

NOT 12

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter

Upplupna löner  935 1 191

Övriga upplupna 

kostnader

15 095 18 193

Förutbetalda intäkter  6 999 12 504

Upplupna sociala avgifter 277 1 421

23 306 33 309

Fakturerat 2015 men avser genomförda aktiviteter  

2014: 11 mkr avser H&M All for children, 4,5 mkr  

avser Gina Tricot

NOT 13 

Likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Banktillgodohavanden 76 782 59 222

Kortfristiga placeringar, 

jämställda med likvida 

medel

257 5 703

77 039 64 925

Ovanstående poster har klassificerats som likvida 

medel med utgångspunkten att:

• De har en obetydlig risk för värdefluktuationer

• De kan lätt omvandlas till kassamedel

• De har en löptid om högst 3 månader från 

anskaffningstidpunkten

NOT 4 

Övriga intäkter

2014 2013

Övriga intäkter 35 5

Licensintäkter 4 677 3 607

Summa övriga intäkter 4 712 3 612

UNICEF Sverige bedriver endast försäljning via 

licenspartners.

NOT 5

Anställda, personalkostnader och 

arvoden till styrelse och revisorer

Medelantalet anställda 

Totalt i Sverige 47 39

Varav män 19 % 18 %

Redovisning av könsfördelning 

i organisationens ledning

Andel kvinnor

Styrelsen 50 % 50 %

Övriga ledande 

befattningshavare

33 % 29 %

Löner och andra ersättningar samt sociala 

kostnader, inklusive pensionskostnader

Löner och ersättningar 25 362 23 152

Sociala kostnader 10 063 9 564

(varav pensionskostnad) 1) (2 422) (2 367)

1) Av organisationens pensionskostnader avser 

332 tkr (f.å. 361 tkr) generalsekreteraren.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan 

styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda

Löner och andra ersättningar

Styrelsen/ General-

sekreteraren

988 1 009

Övriga anställda 24 374 22 134

Styrelsen erhåller 500 kronor per möte samt 

ersättning för utlägg i samband med resor.
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UNDERSKRIFTERNOT 14 

Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

2014 2013

Avskrivningar  440 486

Nedskrivningar/reversering 

av nedskrivningar  

– 1 305

Rearesultat försäljning av 

anläggningstillgångar  

-4 34

436 1 825

NOT 15 

Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning: Totala tillgångar

22
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REVISIONSBERÄTTELSE

STYRELSE 2014

Ordförande

Odd Swarting

Vice ordförande

Maj-Inger Klingvall

Ledamöter

Mona Arfs

Emina Krzovic Butler

Roland Håkansson

David Lega

Monica Lindstedt

Ebba Lindsö

Anders L. Pettersson

Ingrid Pramling Samuelsson

UNICEF SVERIGE

Personal

Generalsekreterare 

Véronique Lönnerblad  

 

Vice generalsekreterare 

Per Westberg 

 

Stab 

Karin Forsselius Reimer  

Emily Rosenqvist  

 

Ekonomi och administration 

Fredrik Hedberg, avd chef

Marie Jönsson  

Maud Hellberg  

Nicklas Linder  

 

Kommunikation 

Per Westberg, tf avd chef

Anna Berlin  

Jim Carlberg  

Jenny Dynesius  

Ingeborg Ekblom  

Emma Grummas  

Christina Jogensjö  

Eva Kellerman  

Christina Kerpner  

Jesper Liveröd  

Maria Mungenast  

Anna Sandberg  

Åsa Sandlund Lee (föräldra-

ledig)

Eva Torkelson (vikarie för  

Åsa Sandlund Lee)

 

Program 

Christina Heilborn, avd chef

Eva Dalekant 

Lisa Ericson 

Emma Schönberg  

Cecilia Åhl  

 

Insamling privat 

Petra Nerde, avd chef

Cecilia Bergman  

Henrik Edström (vikarie för  

Line Skaarud)

Ingrid Forsberg 

Frida Holmquist Lantz  

Marion Keith  

Elin Rosén  

Line Skaarud (föräldraledig)

Yamina Steiser  

Eva Swande  

Malin Svensson  

André Wedin  

Ebba von Zweigbergk  

 

Insamling företag 

Ann-Charlotte Linden, avd chef

Anna Danieli  

Håkan Ivemark  

Alinde Johansson 

Anton Nyman 

Axel Wallin  

MEDLEMSORGANISATIONER 2014

Adoptionscentrum

Afrikagrupperna

Diakonia

IOGT-NTOs Juniorförbund

Lekfrämjandet

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

LO

Lärarförbundet

MyRight

PRO

Riksförbundet Hem&Skola

Riksidrottsförbundet

Socialdemokrater för tro och solidaritet

SSU-förbundet

Svenska Fotbollsförbundet

Svenska OMEP

Sveriges Olympiska Kommitté

Sveriges Psykologförbund

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund

Unga Örnars Riksförbund

Vårdförbundet
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