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70 ÅR I BARNENS TJÄNST
Under 2016 fyllde UNICEF 70 år. Det firade vi genom att uppleva vårt mest 

framgångsrika år någonsin. I en tid då katastrofer och konflikter bara blir fler, 

större och mer långdragna än någonsin, blir kopplingen mellan humanitärt- och 

utvecklingsarbete allt viktigare. UNICEF är rustat för det, antingen det är i Nepal, 

i Syrien eller i Malawi.

Under 2016 valde 237 980 givare att vara Världsföräl-

drar. 155 000 personer valde att i olika sammanhang ge 

oss engångsgåvor. 84 000 personer handlade i gåvo-

shopen. Vi hade 301 000 följare på Facebook och 

1 740 000 besök på vår hemsida.

IKEA, PostkodLotteriet, H&M, H&M Foundation, Gina 

Tricot, NCC, Expressen och TV4  valde alla att samar-

beta med oss. Tillsammans bidrog det till att vi samlade 

in otroliga 793 miljoner och att 89 procent av våra intäk-

ter gick till ändamålet i fält (86 procent) och i Sverige (3 

procent) – det gav resultat.

I fält kunde UNICEF göra skillnad både genom sitt arbete 

med utveckling och katastrofer. I Sverige utvecklades 

vårt påverkansarbete vidare. Med företag hade vi en dia-

log kring deras sociala ansvar med barnrättsprinciperna 

som grund, medan vi fortsatte att framgångsrikt påver-

ka regering och myndigheter i våra profilfrågor: inklude-

ringen av barnkonventionen i svensk lag, barn på flykt 

och barn i utanförskap. Vi fortsatte att sprida kunskap 

om barnkonventionen i skolor och med de globala målen 

som grund, verkade vi för ett stärkt barnrättsperspektiv 

i biståndet. Vi lade dessutom till en ny profilfråga till vår 

verksamhet: våld mot barn.

I alla dessa frågor hade våra frivilliga en avgörande roll 

och de utvecklade sin verksamhet vidare genom att för 

första gången ha aktiviteter med barn på asylboende.

Våra resultat är ett tydligt tecken på UNICEFs enorma 

dragningskraft. Tack vare våra resultat i fält och i Sve-

rige, tack vare vårt informationsarbete och våra kam-

panjer har vi återigen lyckats nå hjärtat och hjärnan hos 

många.

Det är hjärtat som känner empati för alla barn som 

behöver stöd och hjälp i världen. Det är hjärnan som 

förstår att det är rätt att göra sitt för att förverkliga barns 

rättigheter. Barnen ska ha det liv de har rätt till . När det 

blir rätt för barnen blir det dessutom rätt för alla och i 

alla avseenden: politiskt, socialt, miljömässigt.

Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra 

världen. De som valde att stödja oss vet att det går, och 

de valde oss för att göra det. Med våra 70 år i barnens 

tjänst har vi all den erfarenhet och kunskap som behövs, 

men vi behöver hjälp och stöd från våra givare och sam-

arbetspartners.

Vi är fulla av tacksamhet och ödmjukhet inför alla som 

bidragit till våra framgångar under 2016; styrelse, per-

sonal, frivilliga, företag, ambassadörer och samarbets-

partners. Vi står alla i barnens tjänst. Tillsammans gör vi 

skillnad. Vi behövs.

Odd Swarting 

Ordförande

Véronique Lönnerblad 

Generalsekreterare
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2016 I SIFFROR

Totala intäkter 2016

Världsföräldrar 45 %

Företagsgåvor 42 %

Engångsgåvor 13 %

Under 2016 uppgick UNICEF Sveriges insamlade medel till 779 miljoner kronor.  Av insamlingsintäkterna kommer 

45 procent från våra Världsföräldrar (månadsgivare). De bidrog med 354 miljoner kronor vilket var en ökning med 

24 miljoner kronor jämfört med 2015. Vid årets slut var Värlsdsföräldrarna 237 980 personer.

42 procent kommer från företagssamarbeten, där den allra största delen, 219 miljoner kronor, kommer från IKEA 

Foundation. 

UNICEF Sveriges totala verksamhetsintäkter uppgick till 793 miljoner kronor, att jämföras med 676 miljoner kronor 

2015. Förutom intäktsökningen genom våra Världsföräldrar har engångsgåvor och katastrofinsamling  bidragit till 

det goda resultatet 2015. IKEA Foundation fortsätter att stödja UNICEFs arbete och ligger fortsatt på en hög nivå. 

Den totala insamlingen från privatpersoner och företag till katastrofer i världen uppgick till 22 miljoner kronor.

Förutom IKEA Foundation har även UNICEF Sveriges övriga samarbetspartners, däribland H&M Foundation, 

Svenska PostkodLotteriet, Gina Tricot, NCC och Millicom bidragit med mycket pengar till UNICEFs verksamhet.

Övriga intäkter kom från testamenten, gåvor via insamlingsbrev, enskilda donationer samt försäljning av kort och 

presenter.

Efter avdrag för kostnader överfördes 686 miljoner kronor till UNICEFs verksamhet. 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 

auktoriserad revisor. År 2016 gick 89 procent av UNICEF Sveriges intäkter till verksamheten.
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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 samt 

såväl traditionella som sociala medier. 

 

Vi arbetar för att: 

 • Stärka barnkonventionens status.

 • Stärka barnkonventionens ställning i skolan.

 • Öka delaktigheten för barn i socialt utanförskap.

 • Stoppa våld mot barn.

 • Skydda barn på flykt.

 • Stärka barnrättsperspektivet i biståndet och uppnå 

de globala målen.

Under 2016 har vi särskilt fokuserat på situationen för 

barn på flykt. Miljontals barn över hela världen har av 

olika anledningar flytt sina hem och lämnat sitt land. I 

Sverige arbetar vi för att de barn som befinner sig på 

flykt här ska få det skydd och stöd de har rätt till enligt 

barnkonventionen. Vi har möten med politiker och 

myndigheter, skriver remissvar på lagförslag, tar fram 

rapporter, arrangerar seminarier och uttalar oss i me-

dia. I början av året lanserade vi vår handbok ”Möta 

barn på flykt” som skrivits av barnläkaren och förfat-

taren Lars H Gustafsson och vår barnrättsjurist Karin 

Ödquist Drackner. Boken är ett stöd för bland annat 

lärare, socialsekreterare, poliser, boendepersonal och 

jurister.

UNICEF Sverige arbetar för att barnkonventionens ställning ska stärkas och 

tillämpas bättre på alla samhällsnivåer. Vi fokuserar på områden där barn är 

särskilt utsatta och där Sverige har fått kritik av bland annat FN för att inte leva upp 

till bestämmelserna i barnkonventionen. Utöver barnkonventionens bestämmelser 

följer UNICEF Sverige också hur regeringen lever upp till de globala målen på 

hemmaplan. 

Under året har vi utvecklat vår frivilligverksamhet 

genom att utbilda de elva grupper som finns runt om i 

Sverige i barns behov av och rätt till lek. På nästan alla 

orter där våra frivilliggrupper finns har vi inlett sam-

arbete med asylboenden för att arrangera lekaktiviteter 

regelbundet för barn på flykt.

Vi har haft ett treårigt projekt där vi har tagit fram en 

modell för att arbeta praktiskt med barnkonventionen i 

skolan. Modellen bygger på ett globalt UNICEF-koncept 

som kallas Rättighetsbaserad skola. Den är nu klar för 

vidare spridning i skolor runt om i Sverige.

I två rapporter har vi uppmärksammat behovet av för-

ändringar för att stärka rättigheterna och öka delaktig-

heten i beslut för barn i socialt utanförskap. Den ena är 

en global UNICEF-rapport som jämför olika länder, 

”Fairness for Children” och den andra, ”Barn och sam-

hällsvård”, har vi tagit fram tillsammans med forskare 

vid Socialhögskolan.

MED BARNS RÄTTIGHETER I FOKUS
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INFORMATION OM VERKSAMHETEN 

UNICEF Sverige är en ideell organisation och en av UNI-

CEFs 34 nationalkommittéer. Uppdraget är att samla in 

pengar till UNICEFs verksamhet för barn i världen. I upp-

draget ingår även att informera om UNICEF, bilda opinion 

och bedriva påverkansarbete i barnrättsfrågor.

SAMMANFATTNING AV ÅRET

2016 var ännu ett framgångsrikt år för UNICEF Sverige. Vi 

gjorde vårt bästa resultat någonsin. Igen! Verksamhetsin-

täkterna uppgick till 793 miljoner kronor (676). 686 miljo-

ner kronor (583) överfördes till UNICEFs arbete i fält och 

22 miljoner kronor gick till vårt arbete för barn i Sverige.

PRIVATGÅVOR

Allt fler givare har under 2016 generöst valt att stödja 

UNICEFs arbete för barn och gåvorna från svenska fol-

ket ökade under året. Insamlingen uppgick till totalt 454 

miljoner kronor (447), en ökning med cirka 1,6 procent 

från 2015. Således ser vi en ökning under 2016 trots att vi 

under 2015 hade ett rekordår insamlingsmässigt då det 

var ett år med flera katastrofinsamlingar. De flesta av våra 

givandeformer fortsätter att öka. Särskilt värt att notera är 

försäljningen i gåvoshopen som har ökat jämnt över hela 

året och återigen slagit rekord under julkampanjen. 

Våra Världsföräldrar (månadsgivare) uppgick vid årets slut 

till 237 980 (228 553) och de bidrog med 354 miljoner kro-

nor (330) under 2016.

Under 2016 erhöll vi ett bidrag från stiftelsen Radiohjälpen 

om cirka 9 miljoner kronor. Av dessa avser cirka 5 miljoner 

kronor stöd till syriska barn på flykt i regionen. 3 miljoner 

kronor avser stöd till utbildning för barn i Syrien. Cirka 600 

tusen kronor har gått till arbetet för rent vatten i Madagas-

kar.

BETYDELSEFULLA FÖRETAGSSAMARBETEN

Några av UNICEF Sveriges samarbetspartners under 2016 

var IKEA Foundation, H&M, H&M Foundation, Svenska 

PostkodLotteriet, Gina Tricot, NCC, Millicom, Pictura, 

Wackes, Brynäs, TV4, Företag för Malawi, M-magasin, Tid-

ningen Mama och Expressen.  

 

Den största delen av företagsintäkterna kom även 2016 

från IKEA Foundation. Framförallt stödjer IKEA Founda-

tion allt UNICEFs arbete i Indien för att minska barnadöd-

ligheten och förbättra hälsoförhållanden 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.

H&M Foundation finansierade tre olika projekt, som 

sträcker sig över elva länder. Tack vare en stor donation 

på 13 miljoner kronor så kunde UNICEF Myanmar starta 

ett utbildningsprojekt som ska ge 480 000 barn i landet en 

bättre utbildning. Stiftelsen finansierar även ett globalt 

projekt som syftar till att ge barn den bästa starten i livet 

genom att satsa på tidig utbildning och utveckling. Ett bi-

drag om 20 miljoner kronor per år i tre år gör detta möjligt. 

Uppskattningsvis fler än 70 000 barn i sex länder har nåtts 

av direkta insatser. Dessutom stöddes även regeringar i 

tre länder att prioritera barns tidiga utveckling i sina na-

tionella budgetar. H&M Foundation finansierar även ett 

utbildningsprojekt för barn i slummen i Dhaka och 2016 

fick UNICEF 12,3 miljoner kronor till projektet.

Gina Tricot stödde för sjätte året i rad 150 förskolor i 

Dhakas slum. Under 2016 kunde 4 500 barn börja försko-

lan och hela 60 procent av barnen var flickor. Projektet 

engagerar också föräldrar, så att de förstår vikten av att 

barnen får utbildning. Dessutom utbildas förskolelärare i 

barnvänlig pedagogik. 2016 donerades 3,3 miljoner kronor 

till projektet. 

Under året har UNICEF ingått ett nytt avtal med det nord-

iska bygg- och fastighetsutvecklingsföretaget NCC. NCC 

ska ekonomiskt bidra till UNICEFs vatten- och sanitetspro-

gram i Kina och Östtimor. Partnerskapet syftar även till att 

lyfta barns rättigheter i stadsutvecklingen. Tillsammans 

ska UNICEF och NCC utforska innovativa sätt att utveckla 

inkluderande och hållbara städer. 

I mars 2016 erhöll UNICEF Sverige 40 miljoner kronor från 

Svenska PostkodLotteriet. Pengarna gick bland annat till 

vattenprojekt i Madagaskar och kompletterande grundut-

bildning för flickor i Ghana. Största delen av summan gick 

till UNICEFs långsiktiga insatser.

Sedan 2014 samarbetar UNICEF Sverige med mobilope-

ratören Millicom, som bedriver verksamhet huvudsakli-

gen i Afrika och Latinamerika. Genom samarbetet bidrar 

Millicom både med insikter om barns rättigheter till sin 

bransch och 2016 även med finansiellt stöd till UNICEFs 

verksamhet i Latinamerika. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2016-01-01–2016-12-31
Styrelsen och generalsekreteraren för UNICEF Sverige, med säte i Stockholm, lämnar härmed följande redogö-

relse för 2016 års verksamhet. .
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UNICEF SVERIGES ÖRONMÄRKTA RESURSER GICK TILL FÖLJANDE INSATSER 2016

Vatten och sanitet:

Madagaskar 3,3 miljoner till rent 

vatten och sanitet på landsbyg-

den.

Guatemala 3 miljoner för sanitet 

på landsbygden.

Somalia 5,1 miljoner för vatten 

och sanitet.

Östtimor och Kambodja 1,5 miljo-

ner för vatten och sanitet.

 

Utbildning: 

Nepal 4,5 miljoner till utbildning 

och barnvänliga skolor.

Mongoliet 3 miljoner för stöd till 

utbildning för barn med funktions-

nedsättning.

Moçambique 3 miljoner till stöd 

för barn som inte går i skolan.

Nio länder 18 miljoner till utbygg-

nad av förskola.

Bangladesh 12 miljoner till utbild-

ning och att motverka barnarbete.

Bolivia 0,5 miljoner för vidareut-

bildning av lärare.

Bolivia 1 miljon till utbildning.

Hiv och aids: 

Sierra Leone 1,6 miljoner för stöd 

till barn som är påverkade av hiv 

och aids.

Skydd mot våld och exploatering:

Gambia 2,5 miljoner för arbete 

mot könsstympning och barnäk-

tenskap.

Guatemala 1,2 miljoner mot barn-

äktenskap.

Malawi 1,5 miljoner för skydd till 

utsatta barn.

Nepal 1 miljon för skydd till ut-

satta barn.

Katastofinsatser: 

Jordanien 2 miljoner till vinterklä-

der till syriska flyktingar.

Syrien 12,6 miljoner till stöd för 

barnen i Syrien och dess grann-

länder.

Jemen 1,3 miljoner för stöd till 

barnen.

 

Tematiskt stöd globalt: 

Utbildning 1 miljon

Vatten och sanitet 2,5 miljoner
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• Förnyade samarbetsavtal med Gina Tricot och Företag               

för Malawi.

• Genomfört lyckade butikskampanjer under vår och jul 

tillsammans med flera samarbetspartners som IKEA Sve-

rige, Gina Tricot, H & M och Team Sportia.

• Julkampanjen till små och medelstora företag gav sam-

ma höga intäkt som 2015.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

2016 var första året i vår strategiska plan (Joint Strategic 

Plan) som utvecklas i samarbete med den globala organi-

sationen. UNICEF Sverige har fastställt en ny profilfråga, 

våld mot barn, i programarbetet. Våra frivilliga fick en del-

vis ny inriktning i sitt arbete då flera av dem har utfört 

aktiviteter för barn i flyktingboenden. Inom privatinsam-

ling har vi med goda resultat förstärkt arbetet med stora 

givare och testamenten. Företagsinsamlingen fick en ny 

chef som har vidareutvecklat insamlings- och CSR-arbetet. 

Inom organisationen har stort fokus legat på utveckling av 

digital insamling och kommunikation.

Under 2016 genomförde vi flera lyckade och uppmärksam-

made kampanjer som fick många att bli Världsföräldrar 

och handla i vår gåvoshop. En uppmärksammad vårkam-

panj (I am Sofia) avslutades med UNICEF Sveriges insam-

lingsgala i TV4, Humorgalan. Galan sändes för fjortonde 

året i rad med syftet att rekrytera Världsföräldrar med 

många nya givare som resultat. Vi har också fortsatt att 

framgångsrikt rekrytera givare bland annat i digitala kana-

ler, via DRTV (direktrespons-tv), face-to-face, DM samt 

telemarketing.  

Årets julkampanj var framgångsrik för både företags- och 

privatsidan. Kampanjen genererade sammanlagt över 38 

miljoner kronor. Som mycket annat under året fokuserade 

julkampanjen på situationen för barn i katastrofer och det 

livsviktiga arbete vi gör i katastrofområden. Vi lyckades 

nå ut brett och arbetade integrerat med PR, kommunika-

tion och marknadsföring i både digitala och traditionella 

kanaler. Vi producerade flera filmer som både fick bra 

spridning och blev mycket uppskattade. Bland annat 

gjorde vi en film om de resultat vi åstadkommit under året. 

På privatsidan ökade både försäljningen och antalet givare 

markant jämfört med föregående år, vilket innebar försälj-

ningsrekord för julkampanjen i UNICEF Sveriges gåvoshop 

på unicef.se.

I de digitala kanalerna lyckades vi nå ut bra med kampanjer 

kring bemärkelsedagar som mors dag och fars dag. Med 

hjälp av våra ambassadörer och influencers tog vi fram 

innehåll som blev en framgångsrik del av dessa kampanjer. 

Temat för opinionskampanjen 2016 var att fortsätta belysa 

problematiken med att barn i Sverige saknar klagorätt. 

Kampanjbudskapet var att vi saknar en fullständig barn-

konvention i Sverige, (eftersom Sverige inte har ratificerat 

det tredje tilläggsprotokollet som ger barn rätt att klaga 

och få upprättelse när deras rättigheter kränkts). Kampan-

jen tog avstamp i Costa Rica, ett av de länder som ratifice-

rat det tredje tilläggsprotokollet, under namnet #Wakeup-

suecos. Vi producerade bland annat en muralmålning i 

Costa Rica med budskap från barn om att det är dags för 

Sverige att vakna upp och införa en fullständig barnkon-

vention. Vi tog fram en informationsfilm som handlade om 

vad en fullständig barnkonvention innebär. Vi publicerade 

en debattartikel riktad till regeringen. Vi tillfrågade samt-

liga riksdagspartier om deras ställning i frågan vars svar 

publicerades på vår blogg. Övriga bloggposter innehöll 

bland annat en intervju med UNICEF Costa Rica samt en 

jämförande analys från övriga europeiska länders erfaren-

het av klagorätt för barn.

VÅRT PÅVERKANSARBETE

Under 2016 har stort fokus för vårt arbete varit på situatio-

nen och rättssäkerheten för barn på flykt i Sverige. Vi har 

arbetat intensivt med att analysera konsekvenser av olika 

politiska beslut och ställt krav på politiker och myndighe-

ter att respektera barnkonventionen. Vi har även satt 

igång verksamhet där våra frivilliggrupper gör lekaktivite-

ter med barn på asylboenden. Vår handbok ”Möta barn på 

flykt” som skrivits av barnläkaren och författaren Lars H 

Gustafsson blev klar i början av året och har beställts i 

23 000 exemplar av lärare, polis, socialtjänst, jurister och 

boendepersonal. Den fungerar också som utbildnings-

material för våra frivilliga.

Under våren genomförde vi kampanjen Operation Dags-

verke med 104 skolor och 24 000 elever. Skolorna samlade 

in närmare 2,6 miljoner kronor till vårt utbildningsprogram 

i Mongoliet. Skolorna fick tillgång till skolmaterial om 

barnkonventionen och årets insamlingsprojekt. Under 

kampanjen gjorde våra barnrättsinformatörer skolbesök 

för att ge elever kunskap om barns rättigheter globalt och 

i Sverige.

Projektet rättighetsbaserad skola har vi fortsatt att utveck-

la till en modell att använda i skolor för att låta barnkon-

ventionen genomsyra hela skolans verksamhet. Vi har 

påbörjat att ta fram ett koncept för barnrättskommun, 

som utgår från det globala UNICEF-initiativet  Child 

Friendly Cities. 

Vi har rekryterat en barnrättsrådgivare som är socionom 

och vars uppdrag är att stärka vårt påverkansarbete i frå-

gor kopplade till barn i socialt utanförskap. Under hösten 

lanserade vi rapporten ”Barn och samhällsvård” som 

skrivits av forskare vid Socialhögskolan.

AMBASSADÖRER OCH ANDRA KÄNDA PROFILER

UNICEF Sveriges ambassadörer är personer som är väl-

kända i breda målgrupper och som hjälper oss att nå ut 

med vårt budskap och samla in pengar. Kajsa Bergqvist, 
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David Hellenius, Mark Levengood, Lill Lindfors, Eva Röse 

och Jenny Strömstedt var UNICEF Sveriges ambassadö-

rer vid årets slut. Under året har våra ambassadörer med-

verkat vid ett flertal olika tillfällen, bland annat i våra kam-

panjer och i samband med olika event. Dessutom har vi 

under året satsat på att bygga upp relationen med en 

grupp digitala profiler, så kallade influencers, som ska 

hjälpa oss att nå ut bättre i olika kampanjer. Bloggprofi-

lerna Clara Lidström och Malin Wollin reste till Kenya för 

att träffa mammor och barn och hjälpte oss sedan att nå 

ut under vår mors dags-kampanj.

INTERNT ARBETE

Både generalsekreteraren och ordföranden har medver-

kat vid UNICEFs styrelsemöten i New York och samarbe-

tet med svenska UD-delegationen har fungerat bra. Ge-

neralsekreteraren och vice ordföranden deltog i national-

kommittéernas årliga möte i Berlin. Véronique Lönnerblad 

ingår i standing group (kommittéernas representation), 

med särskilt ansvar för bland annat insamlingsfrågor och 

samarbetsfrågor. 

FÖRVALTNING

Styrelsen är ansvarig inför årsstämman. Mellan årsstäm-

morna är styrelsen det högsta ansvariga organet för styr-

ning och ledning av kommittén. Förutom sin kontrollfunk-

tion har styrelsen en strategisk och policy grundande 

uppgift. Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret till 

generalsekreteraren. Styrelsen har under 2016 bestått av 

tio ordinarie ledamöter samt en personalrepresentant. 

Styrelsen har haft fyra ordinarie styrelsemöten, ett kon-

stituerande möte, årsstämman samt en arbetsdag i juni.

UNICEF SVERIGES STYRELSE*

UNICEF Sverige leds av en styrelse som utses av års-

stämman. Styrelsen består av tio ledamöter varav en 

ordförande, en vice ordförande och åtta ordinarie leda-

möter. Generalsekreteraren är adjungerad vid styrelse-

möten. Personalen har rätt att utse en arbetstagarrepre-

sentant i styrelsen.

Ordinarie ledamöter:

Odd Swarting, född 1957. Ordförande i UNICEF Sverige 

sedan maj 2011. Odd är advokat och delägare i Calissen-

dorff Swarting Advokatbyrå. (7)

Maj-Inger Klingvall, född 1946. Fil.pol.mag. Vice ordfö-

rande UNICEF Sverige. Statsråd 1996–2001, riksdagsleda-

mot 1988–2002, ambassadör 2002–2011. (6)

Anders L Pettersson, född 1968. Anders är generalsekre-

terare för ECPAT Sverige som arbetar mot barnsexhandel. 

Han har under många år arbetat internationellt på FN-

uppdrag och under ett antal år även för UNICEF i New 

York och i Stockholm. (6) 

Anders Palmgren, född 1954. Journalist och författare 

med stor erfarenhet av mediavärlden. Har verkat som 

chef inom TV4 Nyheter och som styrelseledamot i Medie-

ledarna, Publicistklubben och IF Brommapojkarnas mark-

nadskommitté. (5)

David Lega, född 1973. Kommunalråd och ledamot i kom-

munstyrelsen 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 närings-

liv, chefredaktör för Affärsvärlden samt vd och chefredak-

tör för TT. (6)

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. I dag arbetar Emina inom Stockholms stad, Utbild-

ningsförvaltningen med frivillig återvandring. (4)

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 bland annat UNESCO. (7)

Johanna Hallin, född 1975. Johanna har omfattande erfa-

renhet av arbete i olika kulturer och länder, inom mänsk-

liga rättigheter, hållbarhet och framtidens företagande. 

Området har spänt över uppdrag som till exempel att 

bygga demokratiprogram i Burma och att verka för press-

frihet i Vitryssland. Johanna är i dag vd för Lumen Beha-

vior. (4)

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

fekt vid Göteborgs universitet och tidigare ledamot i 

Adoptions-

centrums styrelse. (7)

Jenny Holmberg, född 1982. Personalrepresentant. Af-

färsansvarig stora givare UNICEF Sverige. (2)

Som föredragande ingår: Véronique Lönnerblad (född 

1956), generalsekreterare UNICEF Sverige.

Sekreterare: Karin Forsselius Reimer, assistent till gene-

ralsekreteraren och vice generalsekreterare UNICEF Sve-

rige.

Valberedning:

I valberedningen ingår följande personer: Ian Dickson 

Lauritzen (sammankallande), Kent Härstedt, Lennart Jo-

nasson, Maja Frankel och Roland Håkansson.

*närvaro på styrelsemöten inom parentes.
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RESULTAT OCH STÄLLNING

2016 2015 2014 2013 2012

Balansomslutning i mnkr 144 84 98 105 79

Verksamhetsintäkter i mnkr 793 676 670 656 506

Bidrag till UNICEF i mnkr 686 583 575 565 421

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

Antal Världsföräldrar 237 980 228 553 213 271 185 105 165 160

*) Ändamålskostnader enligt Svensk Insamlingskontrolls regler.  
Årets överskott, finansnettot 92 tusen kronor, 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 2016 2015
Verksamhetsintäkter 

Medlemsavgifter   88 93 

Gåvor 3 778 580 670 419 

Bidrag 3 11 004 1 622  

Övriga intäkter 4 3 104 3 810

Summa verksamhetsintäkter  792 776 675 944 

Verksamhetskostnader    

Ändamålskostnader 5,6 -706 131 -601 100 

Insamlingskostnader 5,6 -77 997 -68 028 

Administrationskostnader 5,6 -8 648 -6 816

Summa verksamhetskostnader  -792 776 -675 944

 

Verksamhetsresultat  0 0 

 

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 2 4 

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 90 -118

Resultat efter finansiella poster  92 -114 

ÅRETS RESULTAT  92 -114
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BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING tkr Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande  9  6 115  699

Materiella anläggningstillgångar  

Inventarier, verktyg och installationer  10  867  640

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 1 070  -

Summa anläggningstillgångar   8 052 1 339 

Omsättningstillgångar  

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar   158 131 

Övriga fordringar   122 245 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  12 22 705  34 393

Summa kortfristiga tillgångar  22 985  34 769

Kortfristiga placeringar     256 40

Kassa och bank  14 113 171  47 416

Summa omsättningstillgångar  136 412  82 225

SUMMA TILLGÅNGAR  144 464 83 564

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel   79 055 28 698 

Balanserat resultat   20 753 19 797 

Årets resultat   92  -114

Summa eget kapital  99 900  48 381

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder    12 357 10 162

Aktuell skatteskuld  43 34

Övriga skulder   1 317  2 003 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 30 847  22 984

Summa kortfristiga skulder  44 564  35 183

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  144 464 83 564

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                                              NOT     eget kapital bestämda medel inkl årets resultat

Ingående balans  2016-01-01  48 381  28 698 19 683 

Effekt av retroaktiv tillämpning  - - -

Effekt av rättelse av fel                                                                   11 1 070 - -

Justerad ingående balans  2016-01-01  49 451  28 698  20 753

Förändringar i redovisade värden 

som redovisas direkt mot eget kapital

Ändamålsbestämt av årsstämman   79 055 79 055  -

Utnyttjade   -28 698  -28 698 -

Summa förändringar i redovisade värden   50 357  50 357   -

Omföring mellan poster i eget kapital

Avsättning till bundet eget kapital,

kapitalisering av löpande avkastning                                       13 92  92

Summa omföringar   92  92

EGET KAPITAL 2016-12-31  99 900  79 055  20 845
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KASSAFLÖDESANALYS

KASSAFLÖDESANALYS tkr NOT 2016 2015

Den löpande verksamheten  

Resultat efter finansiella poster   92 -114 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  16  51 544  -15 439

  51 636 -15 553

Inbetald skatt  9 7

Kassaflöde från den löpande verksamheten före     

förändringar av rörelsekapital   51 645 -15 546

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefodringar  11 783 -16 224 

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  9 372 3 046

Kassaflöde från den löpande verksamheten  72 800 -28 724

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -695 -683

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -6 350  -176

Avyttring av finansiella tillgångar   -  217

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -7 045  -642

Årets kassaflöde   65 755  -29 366

Likvida medel vid årets början   47 416 76 782

Likvida medel vid årets slut  14 113 171 47 416

17
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NOTER
NOT 1   

Redovisningsprinciper     

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med FRII:s 

styrande riktlinjer, årsredovisningslagen och

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 

tidigare år. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 

anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Resultaträkningen

Verksamhetsintäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen 

erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redo-

visas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av 

det som 

erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabat-

ter. 

 

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlem-

skap i organisationen. Medlemsavgifter redovisas vid 

inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över 

den tidsperiod som avses.

 

Gåvor och bidrag

En transaktion i vilken organisationen tar emot en till-

gång 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 mot-

parten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bi-

drag. 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 förbru-

kas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser 

att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som 

anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som om-

sättningstillgångar.

 

Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.

 

I de fall organisationen lämnat en ersättning för att er-

hålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

 

Bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla 

bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld 

till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.

 

Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den 

tillgång som organisationen fått eller kommer att få.

Övriga intäkter

Övriga intäkter avser främst licensförsäljning och redo-

visas vid faktureringstillfället.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: 

ändamålskostnader, insamlingskostnader, administra-

tiva kostnader.

 

Ändamålskostnader består av information, opinionsbild-

ning samt bidrag till UNICEFs globala programverksam-

het.

 

Insamlingskostnader består av kostnader som varit nöd-

vändiga för att generera externa intäkter såsom kostna-

der för insamlingskampanj, annonser, reklam, lönekost-

nader, tackbrev och dylikt samt del av organisationens 

lokalkostnader och allmänna kontorskostnader.

 

Administrativa kostnader är sådana som behövs för att 

administrera och driva organisationen. Administra-

tionen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för 

givaren. Exempel på sådana kostnader är kostnader för 

extern revision, givarregister, årsstämma, upprättande 

av årsredovisning samt löner samt kostnader för admi-

nistrativ personal.

Ersättning till anställda

Löpande ersättning till anställda i form av löner och so-

cial avgifter samt löpande utlägg kostnadsförs i takt med

att de anställda utför tjänster.

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasing-

avtal.

 

Operationella leasingavtal

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, 

inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter 

för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som 

kostnad linjärt över leasingperioden. 
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Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balans-

dagens kurs. Icke monetära poster räknas inte om utan 

redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. 

Balansräkningen

Tillgångar

Immateriella tillgångar

Övriga immateriella anläggningstillgångar

Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvär-

vats är redovisade till anskaffningsvärde minskat med 

ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nytt-

jandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i 

resultaträkningen.

  Nyttjandeperiod

Internt upparbetade immateriella tillgångar

Utveckling av system för 

business intelligence (BI)                           10 år

Nyttjandeperioden överstiger fem år då Qlikview är en 

flexibel lösning som medger enkel anpassning till änd-

rade omständigheter. Därför bedöms nyttjandeperioden 

vara minst tio år.

 

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-

ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 

och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår, förutom 

inköpspriset, även utgifter som är direkt hänförliga till 

förvärvet.

 

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nytt-

jandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade 

förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska förde-

lar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträk-

ningen.

 

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

Utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens 

kurs. Ickemonetära poster räknas inte om utan redovisas till kur-

sen vid anskaffningstillfället. 

Ändamålsbestämda medel

I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovi-

sas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbe-

stämda medel. Se även eget kapitalrapporten.

 

Medlen avser överföring till fältverksamheten i de olika 

programländerna och utbetalas i maj följande år.

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.

Nyttjandeperiod och värdering av immateriella tillgångar       

Organisationens ledning utvärderar värdering och faststäl-

ler bedömd nyttjandeperiod och därmed sammanhängande 

avskrivning för organisationens immateriella anlägg-

ningstillgångar. Dessa uppskattningar baseras på historisk 

kunskap om motsvarande tillgångars nyttjandeperiod. 

Nyttjandeperiod samt bedömda nyttjandevärden prövas 

varje balansdag och justeras vid behov om det föreligger 

ett nedskrivningsbehov. En snabbare teknologisk utveckling 

kan aktualisera en förändrad bedömning av nyttjandeperiod 

eller nedskrivningsbehov.

Noter till resultaträkningen

NOT 3 

Gåvor och bidrag 2016 2015

Gåvor som redovisats i resultaträkningen:

Insamlade medel

Allmänheten 444 863 446 679

Företag 331 119 220 882

Operation Dagsverke 2 598 2 858

Summa gåvor 778 580 670 419

Bidrag

Övriga bidrag 11 004 1 622

Summa bidrag 11 004 1 622

Summa insamlade medel 789 584 672 041
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Ideellt arbete       

Under året har ca 200 (200) personer arbetet 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   

             2016          2015

KPMG, Fredrik Sjölander       

Revisionsuppdrag    256 063     191 215

Revisionsverksamhet 

utöver revisionsuppdraget     38 750      40 625 

  

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av 

årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 

och generalsekreterarens, förvaltning 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

Operationell leasing

Leasingavtal där organisationen är leasetagare   

2016-12-31     2015-12-31

Framtida minimileaseavgifter                       

avseende icke uppsägningsbara 

operationella leasingavtal      

Inom ett år         3 614               3 469

Mellan ett och fem år        10 754       10 423 

Senare än fem år           –           –

                   14 368      13 892 

        

        2016                2015

Räkenskapsårets kostnadsförda 

leasingavgifter                  4 078         3 173

         

Innefattar lokalhyra, datorer, skrivare, videokonferens 

samt kuverteringsmaskin  

NOT 4 

Övriga intäkter

Övriga intäkter 75 71

Licensintäkter 3 029 3 739

Summa övriga intäkter 3 104  3 810

UNICEF Sverige bedriver endast försäljning via 

licenspartners.

NOT 5
Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse 
och revisorer

Medelantalet anställda                         2016             2015 

Totalt i Sverige 70 70

Varav män 20 % 23 %

Redovisning av könsfördelning 

i organisationens ledning

Andel kvinnor

Styrelsen 60 % 60 %

Övriga ledande 

befattningshavare

57 % 57 %

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, 

inklusive pensionskostnader

Löner och ersättningar  26 697 25 631

Sociala kostnader 11 800 10 859

(varav pensionskostnad) 1) (2 761) (2 661)

1) Av organisationens pensionskostnader avser 

360 tkr (332 tkr) generalsekreteraren.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan 

styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda

Löner och andra ersättningar

Styrelsen/general-

sekreteraren

1 028 982

Övriga anställda 25 669 24 622

Styrelsen erhåller 500 kronor per möte samt 

ersättning för utlägg i samband med resor.
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 NOT 10  

Inventarier, verktyg och installationer     

  

                   2016-12-31       2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden     

Vid årets början          4 660                 4 988

Nyanskaffningar             695          683

Avyttringar och utrangeringar          -626       -1 011

Vid årets slut          4 729        4 660

         

Netto anskaffningsvärde         4 729        4 660

         

Ackumulerade avskrivningar       

Vid årets början         -4 020       -4 699

Återförda avskrivningar på avyttringar 

och utrangeringar             602          1 011

Årets avskrivning på anskaffningsvärde   -444           -332  

Vid årets slut         -3 862        -4 020

         

Redovisat värde vid årets slut           867            640

         

         

NOT 11  

Andra långfristiga värdepappersinnehav     

  

       2016-12-31 2015-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden   

Vid årets början                    –                         –

Rättelse av fel, ej redovisade långfristiga 

värdepappersinnehav              1 070                 –

Vid årets slut               1 070                       –

         

Ackumulerade nedskrivningar     

Vid årets början                      –                 –

Vid årets slut                      –                       –

Redovisat värde vid årets slut             1 070                 –

         

Värdepappersinnehavet avser ett testamente med en villkorad 

återstående avyttringsperiod om tio år. 

    

       

          

       

NOT 7  

Ränteintäkter och liknande resultatposter    

   

       2016                 2015

Ränteintäkter, övriga         2                4 

NOT 8  

Räntekostnader och liknande resultatposter    

   

                2016       2015

Räntekostnader, övriga                90   -118

                                                                                

NOT 9  

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 

                      2016-12-31        2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden     

Vid årets början                     1 055           879

Nyanskaffningar                6 350           176

Avyttringar och utrangeringar            -144               –

Vid årets slut            7 261  1 055

         

         

Netto anskaffningsvärde           7 261  1 055 

  

Ackumulerade avskrivningar      

Vid årets början                  -356     -176

Återförda avskrivningar på avyttringar 

och utrangeringar                 28              –

Årets avskrivning              -818     -180

Vid årets slut           -1 146    -356

         

Redovisat värde vid årets slut           6 115     699
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NOT 12  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    

    

                    2016-12-31             2015-12-31

                                                                                                   

Förutbetalda hyror             962                          951

Upplupna intäkter          21 241                    32 248

Förutbetalda kostnader       502                     1 194 

      22 705       34 393

 

         

NOT 13  

Resultatdisposition       

         

Årets överskott, finansnettot 92 tkr, balanseras i eget 

kapital. 

       

NOT 14  

Likvida medel       

 

     2016-12-31           2015-12-31  

Följande delkomponenter 

ingår i likvida medel:       

Banktillgodohavanden       113 171                  47 416 

Kortfristiga placeringar, 

jämställda med likvida medel     256  40     

           113 427     47 456 

          

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 tre månader från 

anskaffningstidpunkten.       

         

NOT 15  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    

    

                   2016-12-31            2015-12-31 

Upplupna löner                         1 221                        962 

Övriga upplupna kostnader           439                         213 

Förutbetalda intäkter      28 805                    21 509 

Upplupna sociala avgifter    382          300 

          30 847     22 984 

          

NOT 16 

Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen    

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

        

      2016          2015 

Avskrivningar         1 285           512 

Ändamålsbestämda medel      50 357                     14 927 

Övriga ej kassaflödes-

påverkande poster    -98                –   

           51 544     15 439 

          

NOT 17  

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång   

       

UNICEF tar för närvarande fram sin nya strategiska fem-

årsplan. Den kommer för första gången att ha en mer  

omfattande del gällande civilsamhället och privata 

sektorn, vilket i förlängningen leder till att den svenska  

strategiska planen behöver uppdateras.    

      

NOT 18  Nyckeltalsdefinitioner      

  

Balansomslutning: Totala tillgångar     

   

Ändamålskostnader i procent: Den andel av intäkterna 

som når ändmålet enlig UNICEFs Sveriges stadgar.   

       

          

          

          

Stockholm den 15 mars 2017      
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STYRELSE 2016

Ordförande

Odd Swarting

Vice ordförande

Maj-Inger Klingvall

Ledamöter

Mona Arfs

Emina Krzovic Butler

Johanna Hallin

David Lega

Ebba Lindsö

Anders Palmgren

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

Programavdelning

Christina Heilborn, avd chef

Alice Beckman (vikarie för Lisa 

Ericson)

Cecilia Åhl

Eva Dalekant

Karin Ödquist Drackner

Katharina Eisen

Lisa Ericson (tjänstledig)

Marie Hugander Juhlin

Kommunikationsavdelning

Andreas Eriksson, avd. chef

Aline Rauh-Müller

Anna Sandberg

Christina Jogensjö

Christina Kerpner

Emma Grummas

Eva Kellerman

Ingeborg Ekblom

Kristin Johansson

Linnea Wermeling

Maria Mungenast

Monica Lundbom

Thérese Quiding

Åsa Sandlund Lee

Insamling privat

Petra Nerde, avd chef

Amanda Törnblom (vikarie för 

Frida Holmquist Lantz) 

Carina Östlund (vikarie för 

Henrik Edström)

Cecilia Bergman

Elin Rosén (tjänstledig)

Eva Swande

Frida Holmquist Lantz (vikarie 

för Elin Rosén)

Henrik Edström (föräldraledig)

Ingela Svensson

Ingrid Forsberg

Jenny Holmberg

Line Skaarud

Malin Svensson

Marion Keith

Nina Lundgren

Yamina Steiser

Insamling företag

Annika Bränning, avd chef

André Wedin

Anna Danieli

Anna Karlsson

Axel Wallin

Håkan Ivemark

MEDLEMSORGANISATIONER 2016

Adoptionscentrum

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 Skolledarförbund

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund

Vårdförbundet
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UNICEF Sverige
Box 8161
104 20 Stockholm
08-692 25 00 
unicef.se
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