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1. ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Spädbarnsfonden 2018
Vi önskar alla att den här föreningen aldrig hade
behövts. Bebisar ska inte dö, det går emot allt sunt
förnuft. Men det händer fortfarande alldeles för ofta att
små barn går miste om chansen att växa upp.
Förtvivlade föräldrar och familjer lämnas kvar. Sorgen
efter ett litet barn är svår, kanske omöjlig att förstå för
den som inte upplevt den. Därför är vi ändå
tacksamma att den här föreningen finns. Vi får en
chans att lära känna människor via våra barn och vi
kan få stöd och förståelse från människor som på
riktigt vet vad vi går igenom.
Det senaste året har varit enormt händelserikt för
föreningen. Framförallt är det helt överväldigande med
engagemanget från medlemmar och aktiva. Alla fina
insamlingar som gjorts via Facebook har gjort att vi
har delat ut större forskningsstipendium än någonsin tidigare. Vi kan även satsa ännu mer
på att stärka upp stödverksamheten i hela landet. 2019 har vi ett utökat kansli och kan bli
mer professionella och åstadkomma ännu mer. Det ideella engagemanget kommer alltid att
vara grunden, men att ha ett kansli med nu fyra personer (med totalt 2,37 heltidstjänster)
som kan stötta det ideella professionellt är så värdefullt.
Spädbarnsfondens envetna påtryckningar för att minska antalet barn som dör i magen
gjorde att regeringen gav uppdrag åt Socialstyrelsen att utreda frågan. I december kom
rapporten där det konstateras att det finns goda chanser att sänka dödstalen. Det är en bit
kvar för att detta ska hända på riktigt men vi fortsätter att trycka på.
Awareness gör skillnad. Att våga prata om våra barn som vi saknar är inte alltid lätt, men det
gör skillnad. När allmänheten alltså de som inte är drabbade börjar förstå att du inte kan
eller vill glömma ett barn du mist, kan bemötandet från omgivningen bli bättre.
Jag är övertygad om att ju mer vi pratar om våra barn desto större chans finns att rädda fler
i framtiden.
Mitt hjärta brister för varje gång vi får nydrabbade medlemmar. Det är märkligt att vara
ordförande för en förening som egentligen inte vill ha nya medlemmar.
Men jag är verkligen enormt tacksam för förtroendet att vara med och leda föreningen.
Till alla i styrelsen, hela kansliet och framförallt alla medlemmar,
Varmt tack för 2018♥
Malin Asp, ordförande
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2. KORT OM 2018
Medlemsengagemanget är något som speciellt utmärker år 2018

Över 200 personer startade insamlingar för Spädbarnsfonden. Medlemmar har sprungit och
cyklat lopp för att uppmärksamma spädbarnsdöd och för att samla in pengar till forskning.
Enskilda medlemmars brinnande engagemang har haft stor betydelse. De har en önskan att
inga fler barn ska dö och att inga föräldrar ska behöva uppleva den avgrund det innebär att
förlora ett litet barn. Det har föranlett personliga värdefulla insatser. När det värsta ändå
händer finns det grupper och engagemang runt om i Sverige som på olika sätt erbjuder stöd
för dessa familjer. Våra medlemmar är viktiga för oss och tillsammans gör vi skillnad!
I februari 2018 blev Spädbarnsfonden
förmånstagare i Facebooks födelsedagsinsamlingar. 220 engagerade individer
startade insamlingar under 2018 och
tillsammans samlade nästan 1 miljon kronor
(974 743kr) till Spädbarnsfonden. Helt
fantastiskt!

Spädbarnsfondens påverkansarbete har
under 2018 lett till att regeringen gett
socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en
rapport och åtgärdsförslag för att förhindra
att 400 barn föds döda varje år. Här
besöker Spädbarnsfondens delegation
socialminister Annika Strandhäll.
Ingela Rådestad forskare, Malin Asp ordf.
Spädbarnsfonden, Annika Strandhäll och
Malin Mases Arvidsson engagerad medlem.
Foto: Staffan Löwstedt SvD

9-12 augusti arrangerades årets
Familjehelg på Hafsten Resort Camping i
Uddevalla. Över 150 medlemmar deltog
och hälften av dem var barn och ungdomar.
Patrik Jarnstam, engagerad medlem,
sprang från Karlstad till Uddevalla under sju
hela dagar för att skapa uppmärksamhet
och samla in pengar till forskning.
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Elefanter för änglabarn, en grupp på
Facebook, startades 2017 och har idag 416
medlemmar. Sedan starten har de skänkt
fantastiska 947 elefanter till
Spädbarnsfonden! Barndomsvännerna och
engagerade medlemmarna Jeanette
Jelenius och Anna Dalmo, är initiativtagare.

Monica Bodin och Chathrine Eriksson i
Borlänge arrangerade en ljusmanifestation
för att markera Wave of Light. Ett vackert
event skapat av engagerade medlemmar!
Den 15 oktober är det den internationella
minnesdagen för spädbarnsdöd. Det var
även datumen för detta event.
Spädbarnsfonden hoppas på spridning av
eventet till andra delar av Sverige 2019.

Nästan 600 Minnespåsar packades och
skickades ut, utan kostnad, till sjukhus runt
om i Sverige 2018! Ett viktigt arbete som
vår kanslist Karin Ekenberg administrerar.
Flera av Minnespåsarna överlämnas för
hand av våra distriktsamordnare eller aktiva
medlemmar!
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3.DET HÄR ÄR SPÄDBARNSFONDEN
I Sverige dör varje år omkring 400 barn innan de föds, cirka 180 under sin första levnadsmånad och ytterligare omkring 100 innan de har fyllt ett år. Spädbarnsfonden har två
huvuduppgifter. Vi arbetar för en bättre vård och livssituation för dem som mister ett litet
barn före födseln eller under barnets första levnadsår. Dessutom samlar vi in medel till
forskning, för att minska det antal barn som dör.

VISION
Spädbarnsfondens vision är att inget spädbarn ska dö av förhållanden som kan
upptäckas och där medicinsk kunskap för åtgärd finns tillgänglig. Dessutom ska alla
föräldrar till ett barn som dött under graviditet eller förlossning och under det första
levnadsåret mötas av professionell vård och professionellt bemötande från hälso- och
sjukvårdspersonal och av förståelse från omgivningen.

MÅL
•
•
•
•

Att minska antalet barn som dör före födseln eller under det första levnadsåret
Att alla föräldrar som mist ett barn och andra anhöriga ska få stöd i sin sorg
Att öka forskningen och kunskapen kring spädbarnsrelaterade dödsfall
Att bryta tabun kring spädbarnsdöd hos allmänhet, hälso- och sjukvård och
beslutsfattare

MÅLGRUPPER
Ett litet barns död påverkar inte bara livsförhållandena för föräldrar och syskon, utan även
för den närmaste familjen, vänner och arbetskamrater. Då har vårdpersonalens och
omgivningens bemötande stor betydelse för hur en familj ska klara förlusten. De primära
målgrupperna för Spädbarnsfondens verksamhet är därför:
•
•
•

Det döda barnets föräldrar
Syskon och övriga familjemedlemmar
Vårdpersonal och andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med det döda barnets
anhöriga, t ex psykologer, kuratorer, begravningsentreprenörer och präster

Vi arbetar med dessa grupper för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för de
drabbade föräldrarna att bearbeta sin förlust. Denna, den viktigaste delen av
Spädbarnsfondens arbete, bygger på att det finns ideella krafter, som distriktsamordnare
och kontaktpersoner, som kan erbjuda enskilda samtal, lokala möten, samtalsgrupper och
minnesstunder.

PÅVERKANSARBETE
Spädbarnsfonden arbetar både för att minska spädbarnsdödligheten och för att förbättra
bemötandet av föräldrar och familjer som mist ett litet barn. Några av de frågor som vi
långsiktigt arbetar med är:
•
•
•
•

Alla gravida ska få information om fosterrörelser
En nationell kartläggning om dödsorsaker
Lika bemötande och information i hela landet
Fler föräldrapenningdagar till drabbade föräldrar
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GLOBALA MÅL
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar
utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för
att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem
fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.
Spädbarnsfonden arbetar främst med mål tre, Hälsa och
välbefinnande. Vi arbetar speciellt med mål 3.2 FÖRHINDRA
ALLA DÖDSFALL SOM HADE KUNNAT FÖREBYGGAS BLAND
BARN UNDER FEM ÅR
Senast 2030 säkerställa att inga spädbarn eller barn under fem år
dör av orsaker som hade kunnat förebyggas. Alla länder bör
sträva efter att minska den neonatala dödligheten till högst tolv
dödsfall per 1 000 levande födda och dödligheten bland barn
under fem år till högst 25 dödsfall per 1 000 levande födda.

Spädbarnsfondens vision är att inget spädbarn ska dö av förhållanden som kan
upptäckas och där medicinsk kunskap för åtgärd finns tillgänglig. Vår vision driver vårt
påverkansarbete och vi arbetar som enda organisation i Sverige, med mål 3.2. Dödstalen
måste sänkas och ett viktigt led i det är att implementera WHO:s rekommendationer att alla
länder bör införa en nationell kartläggning av dödsorsaker. Spädbarnsfonden har varit
drivande i frågan och efter ett möte med dåvarande socialminister Annika Strandhäll 2018,
gav hon Socialstyrelsen i uppdrag att göra en utredning och skriva en rapport. Rapporten
kom i december 2018 och vi arbetar nu med att sprida rapporten och påverka att nästa steg
blir att Socialstyrelsen tar fram riktlinjer och kunskapsstöd, för att speciellt minska dödstalen
bland dödfödda.
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SPÄDBARNSFONDENS STÖDVERKSAMHET 2018
Våra stöddistrikt är indelade efter län. Vi hade distriktssamordnare och/ eller
kontaktpersoner i 17 av Sveriges 21 län under 2018. Kärnan i Spädbarnsfondens
stödverksamhet är våra lokala stöddistrikt och de aktiviteter de erbjuder.

DISTRIKTSAKTIVITETER
Aktiviteterna varierar i de olika distrikten. I flera av
dem anordnas olika former av samtalsträffar. Många
distriktsamordnare har också överlämnat våra
minnespåsar till sjukhus och har i samband med det
föreläst för vårdpersonalen om hur det är att förlora
ett barn. Flera av våra distriktsamordnare har även
medverkat i intervjuer för media, för att sprida
kunskap och uppmärksamhet kring spädbarnsdöd
och Spädbarnsfonden. Föreningen är stolt över sina
engagerade och viktiga distriktsamordnare, som är
navet i vår stödverksamhet!
Våra vanligast förekommande aktiviteter:

Foto: Marianne Albinsson

Öppna träffar - Fikaträffar då föräldrar, främst de
som nyligen förlorat ett spädbarn, får möjlighet att
träffa andra föräldrar i liknande situation. En form av
öppen samtalsträff där minst en samtalsledare
närvarar.

Slutna samtalsgrupper – Samtalsgrupperna är organiserade träffar, där man i mindre
grupper deltar under minst fem tillfällen. Varje tillfälle har ett tema, såsom t.ex. Vad hände?
Att sörja olika. Spädbarnsfonden tillämpar egen utformad samtalsmetodik, som beskrivs i
boken ”Ett litet barn dör- Ett ögonblicks skillnad”, skriven av Spädbarnsfondens grundare,
Ingela Bendt.
SOL-träffar – Stor och liten-träffar där både barn och vuxna deltar. I form liknar det träffar
som man kan kalla öppen förskola. Alla andra träffar i Spädbarnsfondens regi är barnfria.
Familjeträffar – Där hela familjen och även anhöriga kan delta. Det brukar vara
utomhusträffar och ofta anordnar man någon form av ceremoniell stund såsom t.ex.
ljuständning. En stund att minnas tillsammans.
Minnesstunder – Spädbarnsfonden anordnar olika typer av minnesstunder, främst
borgerliga. Ibland samarbetar vi med Svenska kyrkan eller sjukhuskyrka, främst med att
låna kapell, församlingshem eller vid tillfällen då en officiant deltar från Svenska kyrkan. Alla
nationellt arrangerade minnestunder är numera borgerliga, så att alla känner att de kan
delta.
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SKÅNE skane@spadbarnsfonden.se
I Skåne har vi två lokala stöddistrikt. I Lund finns Anna-Maria Stenlund Gruvebäck som är
distriktssamordnare och Elin Ros som är kontaktperson. Under 2018 har de arrangerat
öppna träffar en gång per månad, med vissa säsongsuppehåll. I Skåne har man också
anordnat två minnesstunder, en under våren och en i slutet av året. I norra Skåne finns
kontaktperson Christer Jönsson, han anordnar öppna träffar ungefär en gång per månad.
VÄSTERBOTTEN vasterbotten@spadbarnsfonden.se
I Västerbotten är Maria Klintenäs distriktsamordnare, med god hjälp av kontaktpersonerna
Miriam Frostbane Erixon och Jessica Ländin. Västerbotten har planerade öppna träffar
ungefär varje månad. De har pysselträffar samt en uppskattad minnestund vid allhelgona
med ca 70 deltagare.
VÄSTRA GÖTALAND vastragotland@spadbarnsfonden.se
Västra Götaland, som är vårt största distrikt, har flest medlemmar och flest aktiviteter.
Distriktet har en egen lokal i Göteborg, där det hålls öppna träffar den andra söndagen varje
månad. En egen lokal främjar naturligtvis möjligheten till fler träffar. Därför anordnas också
regelbundet SOL-träffar (Stor och liten-träffar), slutna samtalsgrupper och gravid-igenträffar. Varje år vid allhelgona arrangerar de dessutom en mycket välbesökt minnesstund
med ca 250 besökare. Distriktsamordnare i Västra Götaland är Hanna Gustafsson och
Martin Larsson. Det finns också flera kontaktpersoner och resurspersoner som ingår i en
arbetsgrupp.
SÖDERMANLAND/VÄSTMANLAND sodermanland@spadbarnsfonden.se
Distriktets samordnare, Lina Runeson, anordnade under året sju öppna samtalsträffar. Lina
besöker även sjukhus och överlämnar minnespåsar och föreläser om bemötande.
UPPLAND uppsala@spadbarnsfonden.se
Vår distriktsamordnare i Uppsala heter Kristin Wahl, som kontinuerligt arrangerar öppna
träffar. Kontaktpersonerna Karin Larsdotter och Birgitta Persson leder de slutna
samtalsgrupperna. Vid allhelgona varje år, brukar distriktet anordna en kransbindningsträff.
ÖSTERGÖTLAND ostergotland@spadbarnsfonden.se
Östergötland har haft fyra öppna träffar samt kransbindning. Östergötland var ett nytt distrikt
under 2018 och har precis startar stödverksamhet. I Östergötland är Sanna Levin
kontaktperson.
KRONOBERG smaland@spadbarnsfonden.se
I Kronoberg är Johanna Åberg distriktsamordnare och Johanna Sjöberg kontaktperson.
Under våren 2018 blev Johanna intervjuad av Sveriges Radio. Johanna har varit stödperson
åt nydrabbade medlemmar.
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DALARNA dalarna@spadbarnsfonden.se
I Dalarna är Lina Mörk distriktsamordnare tillsammans med Ida Karlsson och Marie Ganters.
De har arrangerat öppna träffar, en sluten samtalsgrupp, familjedag, SOL-träffar och andra
aktiviteter som t ex en minnesstund i Borlänge vid allhelgona. Tillsammans med MarieChristin Malm, leg. barnmorska samt med. dr. och Åsa Nyström, leg. barnmorska
anordnade de en heldagskurs, föda utan rädsla – heldagsutbildning för gravida och dess
partner.
VÄRMLAND varmland@spadbarnsfonden.se
I Värmland finns distriktsamordnare Maria Karlsson Öhman, Johan Öhman och
kontaktperson Alexandra Varbäck Everstam. Under året har de arrangerat en öppen träff
per månad, med uppehåll under sommaren. De har arrangerat: fyra separata
pappa/partnerträffar, sommaravslutning för familjer och anhöriga på Mariebergsskogen i
Karlstad, samt kransbindning i oktober och minnesstund vid allhelgona. De har lämnat
minnespåsar vid två tillfällen, till neonatal och förlossningen.
KALMAR kalmar@spadbarnsfonden.se
I Kalmar är Elin Blent distriktssamordnare. Elin har varit stödperson åt nydrabbade föräldrar.
STOCKHOLM stockholm@spadbarnsfonden.se
I Stockholm finns distriktsamordnare Johanna Alterman. Under våren 2018 startade
Stockholmsdistriktet med öppna träffar igen. I Stockholmsgruppen finns flera nya
kontaktpersoner; Mie Radeka Romeé, Vincent Tang, Anna Eriksson som håller i öppna
träffar. Vi har även en grupp som fungerar som stödpersoner åt nydrabbade föräldrar. I
november arrangerades en uppskattad minnesstund då ca 100 personer deltog. Under
hösten invigdes ett minnesmärke på Skogskyrkogården och med anledning av det, kom
flera föräldrar som förlorat barn för länge sedan men aldrig fått möjlighet att sörja eller ha
någon ceremoni. Spädbarnsfonden är glada över att kunna erbjuda dessa föräldrar en
officiell stund att minnas. Under 2018 arrangerades även en öppen träff för föräldrar som
förlorat barn för länge sedan.
HALLAND halland@spadbarnsfonden.se
I Halland finns distriktsamordnare Maria Lidholm. Maria har fått in vår annons, ”De minsta
kistorna är tyngst att bära” i lokala tidningar under 2018. Maria har blivit intervjuad i SVT,
skickat ut minnespåsar till lokala sjukhus och föreläst på Hermods vuxenutbildning. Maria är
även stödperson år drabbade föräldrar.
JÖNKÖPING jonkoping@spadbarnfonden.se
I Jönköping finns kontaktperson Markus Johansson. Markus är stödperson
åt nydrabbade föräldrar och medlemmar.
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VÄSTERNORRLAND vasternorrland@spadbarnfonden.se
I Jönköping finns kontaktperson Maria Tawhid. Maria är stödperson åt nydrabbade föräldrar
och medlemmar.
GOTLAND gotland@spadbarnfonden.se
På Gotland finns distriktssamordnare Malin Segelstam. Malin är stödperson åt nydrabbade
föräldrar och medlemmar.
ÖREBRO orebro@spadbarnsfonden.se
I Örebro finns kontaktpersoner Malena Jacobsson och Madelene Tinglum. De är stöd åt
nydrabbade medlemmar. Under 2019 startar Örebro med lokal stödverksamhet och
aktiviteter igen!

MINNESPÅSARNA – En del av vår stödverksamhet
Spädbarnsfonden arbetar för att alla drabbade föräldrar i hela Sverige ska få samma
möjlighet till stöd och information när det mest fruktansvärda har inträffat. Därför finns
minnespåsen, en enkel vit tygpåse som innehåller informationsmaterial som kan underlätta
för vården att ge föräldrar ett bra bemötande. I minnespåsen finns också information och
produkter som kan hjälpa föräldrar att samla minnen av sin alltför korta tid tillsammans med
sitt barn.
Vår ambition är att det ska finnas minnespåsar på
alla sjukhus i Sverige. Påsarna delas ut på
förlossningsavdelningar, neonatalavdelningar,
gynekologavdelningar och barnakuter. Feedback
visar att de har mottagits mycket väl av såväl
drabbade föräldrar som av vårdpersonal, som har
påsen som ett arbetsverktyg. Minnespåsen gör även
att nydrabbade snabbare kan komma i kontakt med
oss i Spädbarnsfonden för stöd och hjälp.
De flesta minnespåsar skickas per post eller
överlämnas till sjukhusen av aktiva medlemmar eller
av någon av våra distriktsamordnare Dessa ger
oftast också information om hur de ska användas
och en kortare föreläsning för personalen om
rekommenderade rutiner och bemötande av
föräldrar som förlorat ett litet barn.
Under 2018 skickade vi ut nästan 600 Minnespåsar till våra sjukhus. Det är 140 fler än
2017. Arbetet med att nå ut till alla relevanta avdelningar på sjukhus fortsätter.
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4. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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 då var en av de främsta
svenska forskarna i plötslig spädbarnsdöd. Men eftersom drabbade föräldrar från hela
landet kom till det första mötet stod det klart att behovet var större än väntat. Därför bildades
en riksförening.
Föreningens namn ändrades 1999 till Föräldraföreningen Spädbarnsdöd. Medlemsantalet
ökade och verksamheten breddades i och med att namnet nu riktade sig till en bredare
föräldragrupp.
Vi heter sedan årsmötet 2004 Spädbarnsfonden och vi stöder därför familjer och anhöriga
som mist ett litet barn både innan födseln och under barnets första levnadsår.

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

RESULTAT OCH STÄLLNING, TKR
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.

Verksamhetens intäkter
Balansomslutning
Medeltal anställda

2018

2017

2016

2015

3336
2669
3

2037
1828
2

1403
1232
3

1550
1388
3
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Kostnader under året

2018

2017

Ändamålskostnader/reserv
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

2 828 017
435 793
70 181

1 500 869
102 112
158 126

Spädbarnsfondens kostnadsfördelning 2018
70180
2%

435793
13%

2 828 017
85%

Ändamål

Administration

Insamling

Organisationer med 90-konto ska använda minst 75 procent av intäkterna till verksamhetens
ändamål och högst 25 procent till insamling och administration.

MEDLEMMAR
Spädbarnsfonden har ca 1500 medlemmar/medlemsfamiljer. De är familjer, vänner och
släktingar som mist barn, men även sjukhuspersonal, begravningsbyråer, kyrkor och andra
som vill stötta verksamheten. Under 2018 tillkom 93 nya medlemmar, det är 27 fler än 2017.
Medlemsavgiften är 400 kronor per familj. Årsavgiften är viktig för föreningen och utgör 2018
ca 6 procent av föreningens totala omsättning.

ANSTÄLLDA
Vårt kansli har under året haft tre anställda:
Angela Jones, verksamhetsansvarig (100 procents tjänst). Karin Ekenberg, kanslist (37,5
procent) och Viveka Stolt, kommunikatör (50 procent).

LITE STATISTIK
Antal nya medlemmar
Antal deltagare familjehelg
Antal ”likes” på Facebook

2018
93
152
6031

2017
66
161
5229

2016
77
173
4869

2015
86
160
4604
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IDEELLA INSATSER
Spädbarnsfondens styrelse arbetar ideellt utan ekonomisk ersättning, annat än i de fall ett
mindre arvode utgår om en ledamot tagit ledigt från sitt ordinarie arbete för att delta i
föreningens verksamhet, till exempel som föreläsare vid ett seminarium.
Inga arvoden till styrelsemedlemmar har betalats ut under 2018.
Stödverksamheten i våra lokala distrikt är också helt beroende av ideella krafter. Den
enda ekonomiska ersättning som kan utgå till distriktsamordnare och övriga aktiva är viss
reseersättning, som milersättning eller arvode vid utebliven inkomst från ordinarie arbete, för
att medverka i en föreningsaktivitet. Inga arvoden till en aktiv medlem har utbetalats under
2018, endast reseersättning och ersättning för egna utlägg. Vi har under 2018 haft ca 70
engagerade med ideella uppdrag i vår stödverksamhet.
De lokala distrikten är kärnan i vår stödverksamhet och finns idag i 17 län. Varje distrikt har
en eller flera distriktsamordnare. I vissa län finns också en arbetsgrupp för den planerade
verksamheten. Den lokala verksamheten kan innefatta aktiviteter som öppna träffar,
samtalsgrupper och minnesstunder. På Spädbarnsfondens webbplats finns kontaktuppgifter
till varje distrikt. I verksamhetsberättelsen ovan kan du läsa mer om aktiviteter som
arrangeras i de lokala distrikten.

FÖRVALTNING
Styrelse och kansli
Styrelsen har det övergripande ansvaret för Spädbarnsfondens verksamhet. Dess uppgift
är att strategiskt leda Spädbarnsfondens verksamhet i frågor som berör framtids- och
strategifrågor samt samarbete med andra organisationer.
Vår styrelse har under året bestått av Malin Asp, styrelseordförande, och som ordinarie
ledamöter Sara Wettergren, Linda Gabrielsson, Alex Brekke, och Camilla Skoglund.
Suppleanter har varit Marie Ganters och Johanna Alterman.
Styrelsen, som under 2018 har bestått av 5 ledamöter och 2 suppleanter, har under året
sammanträtt 13 gånger, varav fyra träffmöten och nio telefonmöten. Utöver detta har ett
konstituerande styrelsemöte ägt rum.
Under styrelsemöten diskuteras verksamhetsmål och strategier för att uppnå
verksamhetsmålen. Ekonomi och budgetfrågor har tagits upp löpande. Underlag till styrelse
tas fram av verksamhetsansvarig.
Kansliet sköter den dagliga och löpande verksamheten. Det har en samordningsfunktion
och är stöd för aktiva medlemmar och distriktsamordnare. Kansliet sköter även bl. a.
försäljning av produkter i webbutiken, hantering av minnesgåvor, registreringar av och
utskick till våra medlemmar samt distribution av minnespåsar. I kansliuppgifterna ingår även
löpande arbete med uppdatering av nyheter, webbplats, nyhetsbrev, planering av seminarier
och ekonomi.
Spädbarnsfondens kansli består av Angela Jones, Viveka Stolt och Karin Ekenberg.
Löneadministrativa tjänster har utförts av Tre Händer i Varberg.
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Spädbarnsfondens revisor, Malin Karlsson, är auktoriserad revisor på Baker Tilly Ahlgren
& Co i Varberg. Revisorssuppleant är Henrik Ahlgren på Baker Tilly Ahlgren & Co. Förutom
granskning av bokslut och årsredovisning upprättar revisorn revisionsberättelsen.
Spädbarnsfonden innehar ett 90-konto. Hela verksamheten kontrolleras av Svensk
Insamlingskontroll. Spädbarnsfonden är medlem i FRII (Frivillighetsorganisationernas
insamlingsråd), vilket innebär att varje år upprätta en kvalitets- och effektkod som publiceras
på Spädbarnsfondens webbplats. Vartannat år granskas kodrapporter och
förvaltningsrapport av revisor.

Valberedningen 2018 bestod av Karin Larsdotter, Michel Östlund och Sofia Säterskog.
Valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på
nya styrelsemedlemmar till en lämpligt sammansatt styrelse.
Föreningsinformation: organisationsnummer: 802012-1193. Plusgirot administreras av
Nordea: 90 02 12-2. Bankgiro: 900-2111 hos Swedbank.
SWISH-nummer: 123 089 81 55 och 123 900 21 22 administreras av Swedbank.
Spädbarnsfonden har ytterligare två bankkonton i Swedbank: ett för Forskningsfonden (för
att lättare kunna öronmärka donationer) och ett sparkonto för att öka föreningens soliditet.
Spädbarnsfondens säte är i Göteborg och vår kansliadress är:
Spädbarnsfonden
Stigbergsliden 18
414 63 Göteborg
Telefon: 031 - 387 57 57
Huvudsaklig e-postadress: kansliet@spadbarnsfonden.se
Hemsida: www.spadbarnsfonden.se
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VIKTIGA HÄNDELSER OCH AKTIVITETER UNDER 2018
Våra bidrag från både kommun och privata stiftelser och fonder har ökat under 2018.
Några av våra viktigaste och största bidragsgivare är:
• Socialstyrelsen: 250 000 kr
• Stockholms Läns Landsting: 50 000 kr
• Kronprinsessan Margaretas Minnesfond: 50 000 kr
• Göteborgs Stad: 150 000 kr
• Solstickan: 160 000kr
• Olof och Caroline Wijks Minnesfond:150 000
• Kungliga Patriotiska Sällskapet: 30 000 kr

FORSKNING
Styrelsen beslutade under styrelsemötet i oktober, att bevilja två av de ansökande medel ur
forskningsfonden. Ett rådgivande beslutsunderlag låg till grund för beslutet och det togs fram
av Spädbarnsfondens forskningsnämnd. Forskningsnämnden bestod under 2018 av Ingela
Rådestad, Karin Pettersson, Hugo Lagerkrantz och Kerstin Erlandsson. Tack vare ökade
intäkter och insamling till forskningsfonden, kunde Spädbarnsfonden 2018 fyrfaldiga
anslaget till forskning. Vi kunde dela ut 280 000kr till forskningsstudier under 2018.
Tidigare år har vi delat ut ca 20 000 till max 75 000kr.
Den forskning som under 2018 tilldelades medel var:
”Möjligheten att minska mortalitet hos nyfödda”
Sökande: Elisabeth Olhager, Lunds Universitet/Skånes
Universitetssjukhus
Summa: 220 000 kr
Läs en intervju med Elisabeth Olhager på vår webbplats.

”Barnmorskors erfarenhet av att arbeta med
Mindfetalness – ett verktyg för kvinnan att
uppmärksamma fosterrörelser”
Sökande: Anna Akselsson, Sophiahemmets
högskola/Karolinska Institutet i Stockholm.
Summa: 60 000 kr
Läs en intervju med Anna Akselsson på vår webbplats.
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INSAMLINGSKANALER
•
•
•
•
•
•

SWISH
Samarbete med Charitystorm och Zohero
Solvändakampanjen – egna insamlingar
Eget Autogiro
Facebook
Minnesgåvor

Spädbarnsfonden använder flera olika insamlingskanaler. Under 2018 exploderade
betalningsmetoden SWISH. Majoriteten av alla inkomna gåvor under 2018 har inkommit
via SWISH. Detta gäller alla våra insamlingskanaler, förutom Facebookinsamlingar.
Charitystorm och Zohero är två insamlingsportaler online med kostnadseffektiv teknik för
både givaren och mottagaren. De erbjuder olika betalningsmetoder: sms-gåvor, kontokort
eller SWISH. Det är även möjligt att använda deras teknik för att bli månadsgivare. På vår
kampanjsida för insamling öronmärkt till forskning och information, www.solvanda.nu, kan
våra medlemmar starta egna insamlingar. På grund av förändringar i sms-gåvoteknik och
att WyWallet försvann under 2018, sjönk insamlingen via Solvändan. I början av 2019
tecknar vi avtal med ny leverantör och fortsätter med sms-gåvoinsamlingen.
Vi startade i slutet av 2017 en autogirotjänst och har under 2018 fått flera nya
autogirogivare. Totalt 83 personer stödjer nu vår verksamhet genom att vara
månadsgivare. Arbetet med att öka antalet månadsgivare fortsätter under 2019.
Flest gåvor till vår verksamhet och stödverksamhet inkommer via beställningar av
minneskort och digitala gåvobevis. Vi började i slutet av 2018 utveckla ny gåvoteknik och
nya formulär på vår webbplats för att ytterligare underlätta beställningarna. Vi lanserar den
nya tekniken början av 2019.

SWISHNUMMER 900 21 22
Under 2018 skaffade vi ett nytt Swishnummer, med samma siffror som
vårt BG 90-konto. Vi införde även SWISH-handel som
betalningsalternativ på vår webbplats, vilket nu är den betalningsmetod
flest kunder och gåvogivare väljer. SWISH har inneburit en stor lättnad i
administrationen av inkommande betalningar.
Statistik över SWISH-inbetalningar:
Beställningar i webbutik och events, medlemsavgifter och gåvor via
SWISH:
2018

2017

2016

607 255

387143

77 479
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FACEBOOKINSAMLINGAR!
Vi ansökte i februari 2018 om att bli förmånstagare i Facebooks insamlingsprogram (där
användare föreslås att inför en födelsedag starta en insamling till förmån för en
välgörenhetsorganisation). Nästan direkt efter att vi blev godkända började våra
medlemmar, anhöriga och drabbade föräldrar snabbt starta egna insamlingar. Många av
dem visade ett stort personligt engagemang och många gjorde mycket för att
marknadsföra sin insamling.
Dessa insamlingar gav oss under 2018 otroliga 1,1 miljoner kronor, en tredjedel av våra
totala intäkter för året! Vi är mållösa över den visade generositeten och, förstås, oerhört
tacksamma, vilket vi uttryckte genom att tacka alla insamlingsstartare personligen.
En av de föräldrar och insamlingsstartare
som valt att engagera sig i detta är Malin
Mases Arvidsson. Hon och hennes make,
Jesper Berglund, förlorade 2018 sitt första
gemensamma barn, en dotter som heter
Nike. Malin brinner för att förändra världen
och gör sitt yttersta för att öka
uppmärksamheten för vad spädbarnsdöd
och vad det innebär för de drabbade
familjerna. Familjen, tillsammans med
Malins dotter Alfonsina, deltog bland annat i
en artikelserie i SVD.
Foto: Staffan Löwstedt SvD. Från vänster: Ingela Rådestad, forskare. Malin Asp Spädbarnsfondens ordf.
Socialminister Annika Strandhäll. Malin Mases Arvidsson, skådespelare.

Drygt 150 000kr samlades 2018 in i Nikes namn, en insamling som fortfarande pågår. Den
uppmärksamhet som skapades, bidrog också till att socialminister Annika Strandhäll hörde
om Malins upprop om att sänka dödstalen och ledde till att hon och Spädbarnsfonden blev
inbjudna att berätta mer. Detta möte blev en viktig del av Spädbarnsfondens pågående
påverkansarbete för att få regeringen att genomföra en nationell kartläggning av orsakerna
till intrauterin spädbarnsdöd. Regeringen gav i uppdrag till Socialstyrelsen att utreda och ta
fram en rapport. I december 2018 kom rapporten. Spädbarnsfonden arbetar nu vidare med
nästa steg, att Socialstyrelsen tar fram kunskapsstöd med rapporten som utgångspunkt och
underlag. Vi riktar därför ett hjärtligt tack till Malin och hennes familj, för deras hjälp i
kampen för att sänka dödstalen!
SPÄDBARNSFONDEN MOTTOG EN FANA AV KUNGEN
Spädbarnsfonden mottog under Nationaldagsfirandet den 6 juni
på Skansen en fana av Kungen– ett jättefint uppmärksammande
av oss och vår kamp mot spädbarnsdöd! I samband med detta
deltog våra medlemmar i festtåget från Kungsträdgården till
Skansen. Vi vill under 2019 gärna skapa ännu mer
uppmärksamhet genom att fler medlemmar deltar i festtåget.
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FANTASTISKT FÖRETAGSSAMARBETE MED ALWAYS FRANK

”Vi tycker att det som Spädbarnsfonden gör och bidrar med är viktigt"
Med de orden förklarar Johan Svensson på Always Frank varför de har gjort filmen om oss
och spädbarnsdöd, pro bono. Vi fick fyra olika versioner på en fantastiskt fin och känslig
informationsfilm om vår stödverksamhet Kjell Wilhelmsen (skådespelare), Sofia Rönnegård
(skådespelerska) och Filip Nordin, som var med i dokumentärfilmen ”Efter Inez”
medverkade i filmen, också helt pro bono. De har alla tre själva förlorat ett litet barn.
Filmerna väckte mycket uppmärksamhet under 2018 och vi lanserade den första filmen
under vårt medlemsevent Familjehelg. Vi kommer att fortsätta använda filmen under 2019
och den är en viktig del av vår webbplats. Stort varmt tack till alla på Always Frank!
SLUTET FORUM PÅ FACEBOOK FÖR ANHÖRIGA
I februari 2017 startade vi ett slutet forum på Facebook för föräldrar som förlorat ett litet
barn, en nu mycket viktig och uppskattad del av vår nationella stödverksamhet, som nu har
ca 600 medlemmar (31 dec 2018). Under 2018 valde vi att också starta ett slutet forum även
för anhöriga.
SEMINARIER OCH FÖRELÄSNINGAR
Styrelsemedlemmar, distriktsamordnare och aktiva medlemmar är ofta ute och berättar om
Spädbarnsfondens verksamhet. Syftet är att öka förståelsen och för att de yrkesgrupper
som möter föräldrar som förlorarat ett litet barn, ska kunna ge ett så bra bemötande som
möjligt.
Vår styrelseledamot Camilla Skoglund besökte i april barnmorskeutbildningen i Uppsala.
Hon och vår distriktsamordnare i Uppsala, Kristin Wahl har också varit på Akademiska
sjukhuset, förlossningspersonal/MVC/KK.
Styrelseledamot Marie Ganters, chef på förlossningen i Falun, har haft utbildning i
omhändertagande av föräldrar som förlorat sina barn. Hon ledde två grupper vid sex
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tillfällen och informerade om Spädbarnsfonden.
Styrelseledamot Linda Gabrielsson, höll under Bokmässan i Göteborg ett seminarium
kallat ”Jag tänker fortsätta prata om mitt döda barn”, och ytterligare två föreläsningar.
Maria Lidholm, distriktsamordnare i Halland har föreläst på Hermods vuxenutbildning.
Camilla Skoglund, ledamot, och Viveka Stolt, kommunikatör, har föreläst om
Spädbarnsfonden för en Rotaryklubb i Uppsala.
Ida Karlsson, kontaktperson i Dalarna, har även hon föreläst för Rotaryklubb i Falun.
Sara Wettergren, ledamot, har föreläst för Rotaryklubb i Malmö. Sagda klubb valde att bidra
med 10 000 kr för att ta fram Minnespåsar till sjukhus i Skåne.
FAMILJEHELGEN
9-12 augusti 2018 anordnade Spädbarnsfonden en nationell Familjehelg med över 150
deltagare, varav ca hälften barn. Den hölls även i år på Hafsten Resort Camping i Bohuslän,
med familjeaktiviteter, minnesceremonier och
minnesstund. Det hölls också samtalsgrupper med
olika teman, av aktiva medlemmar och tillresta
distriktsamordnare.
Rapid Relief Team, en ideell förening, kom till vår
Familjehelg med sin kaffemoped och bjöd alla
medlemmar och förbipasserande på gott kaffe! De
köpte även fiskedammspåsar till alla barn.
ÅRSMÖTE OCH INSPIRATIONSHELG
I samband med årsmötet, den 17 mars,
anordnades en tvådagars inspirationshelg på Sigtunastiftelsen för distriktsamordnare och
kontaktpersoner. Denna årliga helgträff är en viktig del av vår stödverksamhet, för att
motivera och inspirera till ett fortsatt ideellt engagemang eller att kanske, som aktiv medlem,
påbörja ett engagemang.
Kerstin Erlandsson, som erhöll
forskningsstipendium av Spädbarnsfonden 2016,
kom och föreläste. Kerstins forskningsstudie
handlar om “Somalilandfödda mödrars uppfattning
om varför ett litet barn dör och upplevelser av
bemötandet i vården”. En mycket intressant
forskning som vi fick ta del av.
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PÅVERKANSARBETE
Vi har under 2018 fortsatt vårt påverkansarbete för att
sänka dödstalen på så många sätt som möjligt:
•

•

•
•
•

•

•

Februari: ett möte med statssekreterare Agneta
Karlsson på Socialdepartementet. Detta var ett
uppföljningsmöte på tidigare möte med dåvarande
socialminister Gabriel Wikström om vad regeringen
kan och bör göra för att minska
spädbarnsdödligheten i Sverige.
Februari: pressmeddelande till riksmedia med
anledning av den nya statistiken över
spädbarnsdödligheten i Sverige under 2017
Under våren: kontakt med riksdagsledamot inför
motionsskrivande
Underlag till riksdagsledamöter inför interpellationsdebatt i riksdagen
Augusti: möte med dåvarande socialminister Annika Strandhäll om att dödstalen
måste minskas. Hon gav Socialstyrelsen i uppdrag att utreda. Ett mycket stort och
viktigt framsteg för oss!
Augusti: Produktionsbyrån Always Frank har pro bono producerat en film åt oss, där
Kjell Wilhelmsen, Sofia Rönnegård och Filip Nordin delar med sig av sina berättelser.
Filmen har visats, delats och spridits via våra sociala mediekanaler, något vi fortsätter
med kommande år.
December: Socialstyrelsens rapport

Spädbarnsfonden i våra media
Vi fick i slutet av 2018 och början av 2019, efter påtryckningar på regeringen om en
utredning, mycket stor medial uppmärksamhet. Det berodde på den av oss initierade
undersökningen och upptäckten av stora regionala skillnader vad gäller spädbarnsdöd i
Sverige. Vårt påverkansarbete fortsätter därför oförminskat intensivt under 2019, mot
beslutsfattare på riksnivå, och mot riksregionala beslutsfattare och media, riks och
regionalt.
Arbetet innebär:
•

•

Upprepade kontakter med de journalister som i media felaktigt nämnt döda barn som
foster och felaktigt beskrivit förlusten av ett barn (efter graviditetsvecka 22) som ett
missfall. (De berörda journalisterna har efter kunskapsupplysning korrigerat texterna).
Vi arbetar för medial uppmärksamhet både på riks- och regional nivå, med
pressmeddelanden och mediakontakter, vilket har gett ett bra resultat.
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Exempel:
- DN: Dödfödda barn begravdes i massgravar fram till 80-talet,
- Upprättandet av minnesmärket på Skogskyrkogården.
- Patrik Jarnstam sprang till vår Familjehelg: stor uppmärksamhet riks och lokalt.
- Stort reportage i Svenska Dagbladet om Malin och Jesper Mases Berglund när
de förlorade sin dotter.
- Malin Mases Arvidsson och Malin Asp deltog i TV4:as Nyhetsmorgon i
november. Stor medial uppmärksamhet efter Socialstyrelsens rapport kring de
regionala skillnaderna samt att många medlemmar i radio, TV, poddar, regional
press och rikspress har delat med sig av sina historier.
•

Malin Asp skrev debattartikel om vad Spädbarnsfonden anser behöver göras med
anledning av Socialstyrelsens rapport. Artikeln publicerades i Svenska Dagbladets
nätupplaga.

MEDIA 2018
Exempel på intervjuer och artiklar i media. Finns på Spädbarnsfondens webbplats, ingång
”mist barn”
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

“Så ska antalet döda barn minska”. Vårdfokus 181217
“Så ska färre döda barn födas”. Dagen 181214
“Min ena dotter lever och min andra dotter är en ängel”. Mitt i Stockholm, 181106
Elin Åström berättar i “Svenska berättelser” om när hon förlorade sonen Sive i plötslig
spädbarnsdöd. Sveriges Radio 150909
Artikel i Dalarnas tidningar om arrangemanget Wave of light 181015
Intervju i P4 Dalarna med anledning av evenemanget Wave of Light 181015. Spola
fram 2 timmar, 44 sekunder.
“Min stora sorg blev till
panikångest”. Johanna Toftby berättar om
att förlora ett barn i TV4:as
morgonprogram 181006
“Nu har deras döda barn fått en
minnesplats”. Artikel i DN om invigningen
av minnesmärke på Skogskyrkogården.
DN 180905
“Ministern i tårar efter Svd:s reportage”.
Artikel i SvD om Spädbarnsfondens möte
med Annika Strandhäll (S). 180826
Foto: Anna Zoila Ek
Tv4-nyheterna intervjuar Patrik Jarnstam och Jenny Mentzer.
Inslaget börjar ca 8.30 in i nyhetssändningen.
Springer för dottern de förlorade. TV4 uppmärksammar Patrik Jarnstam.
Förlorade sin dotter - springer för forskningen. SVT nyheter Värmland
Springer 22 mil mot spädbarnsdöd. Uddevalla nyheter skriver om Patrik Jarnstam.
Patrik löper för Spädbarnsfonden och sin förlorade dotter. SR P4 Värmland
430 barn dör i magen varje år - forskare jagar svar. SVD 180709. Dottern dog i
magen - “Vi fick aldrig se hennes ögon”. Reportage i SVD om Malin och Jesper som
förlorade Nike. 180707.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De förlorade sitt barn - oron togs inte på allvar. Läs artikel i Kristianstadsbladet
180614
Nyfödda vårdas olika, enligt rapport från Sveriges kommuner och landsting. Hör
inslag i Ekot.
Sveriges kommuner och landsting har gjort ny rapport om förlossningsvården. Hör
inslag i Ekot.
Aftonbladets sportbilaga 180320 berättar om hockeyspelaren Erik Karlsson med fru
Melinda - “Sorgen, de har förlorat sin son”
Magasinet Mama, 180320: “Min dotter dog i magen vecka 40”. Skådespelaren Malin
Arvidsson berättar.
P4 Kronoberg, 180318 och 180319: “De vill ha en haverikommission om dödfödslar”.
Spädbarnsfondens Malin Asp och distriktsamordnare Johanna Åberg intervjuas.
M-Magasin, nr 2, 2018: Vägen ur sorgen – Intervjuer med Marianne Cedervall, Karin
och Lena Ekberg och Ingela Rådestad
Artikel: DN Insidan 180215 – Nu får de dödfödda barnen ett minnesmärke
Artikel: DN Insidan 180109 – Hennes syster ligger i en massgrav
Artikel: DN Insidan 180109 – Läsarkommentarer till artikeln i DN 171227!

WEBBPLATS
Det sista kvartalet 2018 påbörjade vi en omfattande utveckling och förändring av vår
webbplats. Verksamhetsansvarig och vår kommunikatör arbetar nära en webbutvecklare, för
att förnya och förbättra hemsidans utseende och struktur. Hemsidan ska bli mer
målgruppsanpassad och underlätta vårt insamlingsarbete. Vi implementerade ”Talande
Webb” på hemsidan under 2018. Det är ett lässtöd, så att informationen på hemsidan ska bli
tillgänglig för fler. Med hjälp av Talande Webb kan man även få all information på hemsidan
översatt till valfritt språk.

NYHETSBREV & MEDLEMSBLAD
Vi skickar ett riksmail med nationella nyheter ungefär en gång i månaden. Våra distrikt
skickar lokala nyhetsbrev parallellt, med varierande frekvens. Nyhetsbreven är en viktig
informationskanal och ett sätt att kommunicera vår verksamhet till våra medlemmar. Vi har
också publicerat två medlemsblad under året, ett i juni och ett i september.
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FRAMTIDEN - VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2019
Spädbarnsfonden anställer en stödsamordnare på 50 procent
Camilla Skoglund blir från och med 1 jan 2019 stödsamordnare. Hon avslutar därmed sitt
styrelseuppdrag. Camilla har tidigare varit distriktsamordnare i Uppsala. Spädbarnsfonden
behöver kvalitetssäkra och expandera sin lokala stödverksamhet och det blir ett av Camillas
första uppdrag. Vi hälsar Camilla varmt välkommen till Spädbarnsfondens kansli.

Ny webbplats och ny gåvoteknik!

I mars 2019 kommer vi att lansera en ny plattform, med tydligare gåvofunktioner och en mer
målgruppsanpassad webbplats. Vi hoppas att detta ska underlätta vid beställningar av
minneskort och donationer via hemsidan.
Ny logotyp
Vi har haft vår nuvarande logotyp i tio år. I samband med att vi utvecklar en ny webbplats
har vi gett reklambyrån Volt i uppdrag att se över och förnya vår logotyp. Allt för att stärka
vårt varumärke och göra oss synliga för fler.
Inspirationshelg & årsmöte
Den 23 mars 2019 har Spädbarnsfonden sitt årsmöte och en inspirationshelg för alla
distriktsamordnare, aktiva medlemmar och andra personer som vill engagera sig ideellt i
föreningen. Vi vill genom vår inspirationshelg stärka nuvarande stödpersoner i deras arbete
och också inspirera fler till att engagera sig aktivt i vår stödverksamhet. Vi har under helgen
bland annat föreläsningar i samtalsmetodik och lägger mycket fokus på erfarenhetsutbyte.
Vi lär av varandra. Genom att anställa Camilla Skoglund som stödsamordnare har vi som
mål att engagera aktiva medlemmar och starta lokal stödverksamhet i alla Sveriges län
under 2019.
Familjehelgen
2019 års upplaga av Familjehelgen kommer att arrangeras på Apelvikens camping, i
Varberg. Förra året kom 150 deltagare till Hafsten, varav 80 barn. Flera medlemmar har
efterlyst att vi flyttar tillbaka familjehelgen till Varberg då platsen lämpar sig mycket bra för
familjeaktiviteter och gemenskapsbildande aktiviteter.
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5. RESULTATRÄKNING1
Resultaträkning

Not

2018

2017

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
3
Insamlade medel/gåvor 3
Bidrag

201 150
2 151 919
840 000

202 100
757 471
780 000

Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter

60 893
82 029

92 716
207 293

Summa verksamhetsintäkter

3 335 991

2 039 580

2 094 920
423 175
69 867

1 500 869
102 112
158 126

Summa verksamhetskostnader

- 2 587 962

-1 761 107

Avskrivningar

- 3 619

-10 193

Verksamhetsresultat

744 410

268 280

Ränteintäkter
Räntekostnader

- 447

0
-25

Summa resultat från finansiella poster

0

0

Resultat efter finansiella poster

743 962

268 255

Årets resultat

743 962

268 255

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

4,5
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6. BALANSRÄKNING
Not

2018-12-3

2017-12-31

6

1 308

4 927

68 789

60 024

18 850

3 800

14 602

15 823

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

2 568 087

1 743 727

Summa omsättningstillgångar

2 670 328

1 823 374

Summa tillgångar

2 671 636

1 828 301

322 412
1 824 205
2 146 961

322 412
1 080 587
1 402 999

19 779
48 650
456 246

-40
24 597
400 665

Summa kortfristiga skulder

524 674,76

425 302

Summa eget kapital och skulder

2 671 636

1 828 301

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m
Handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

7

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Ändamålsenliga medel
Balanserat kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8
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Förändring av eget kapital
StiftelseÄndamåls Balanserat Totalt eget
Kapital/
bestämda eget kapital kaptial
Donations- medel
Kapital
Ingående balans

322 412

1 080 587 1 402 999

Ändamålsbestämt
av givaren

3 193 370 3 193 370

Ändamålsbestämt
av styrelsen

142 621

142 621

Ändamålsbestämt
Av årsstämman
-2 592 028 -2 592 028

Utnyttjande
Årets resultat

Utgående balans

322 412

1 824 550 2 146 962
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7. 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. År 2016 har
Spädbarnsfonden ändrat sin redovisning till att följa K3.

Resultaträkningen
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.
Nettoomsättning
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 försäljningsoch hanteringskostnader.
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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.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamåls-, insamlings- och
administrationskostnader.
Ändamålskostnader består av: Stadgeenliga kostnader enligt Spädbarnsfondens
uppdrag. Medlemskostnader och kostnader för opinionsarbete och påverkansarbete.
Forskningsutdelning och andra kostnader som härrörs till forskning. Kostnader för
bidragsansökningar samt samkostnader.
Insamlingskostnader består av: Kostnader för marknadsföring och trycksaker för
insamlingsändamål. Kostnader för internet och teknik som uppkommer i samband med
insamlingskampanjer. Vissa samkostnader.
Administrationskostnader består av: Kostnader för styrelsemöten. Vissa samkostnader,
samt vissa redovisningskostnader.

Balansräkningen
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.
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Not 2 Väsentliga händelser efter årets utgång
Inga väsentliga händelser har rapporterats efter periodens utgång.

Noter till Resultaträkningen
Not 3 Insamlade medel
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel
Medlemsavgifter
Gåva stöd och verksamhet
Övriga insamlingar Allmänheten
Gåva forskning Allmänhet

201 150
611 520
1 083 619
156 780

Bidrag som redovisats som intäkt
Landsting
Externa stiftelser/fonder
Övrigt bidrag

200 000
390 000
300 000

Offentliga bidrag
Staten

250 000

Summa insamlade medel

3 193 069

Not 4 Medeltal anställda, personalkostnader och arvoden
Antal anställda
Kvinnor
Totalt

2018
3
3

2017
2
2

2016
3
3

Löner och andra ersättningar:
Övriga anställda

572 902

497 022

514 223

173 503
11 415

182 319
8171

181 396
29 172

Totala löner och ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Ideellt arbete
Under året har ca 60 personer arbetat ideellt som kontaktpersoner/distriktsamordnare i de
lokala distrikten. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.
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Not 5 Leasing

Föreningen leasar endast verksamhetslokaler. Avtalen om lokalhyra kan sägas upp med tre
månaders uppsägningstid.

Noter till Balansräkningen
Not 6 Materiella anläggningstillgångar
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden

57 351

57 351

- Inköp
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

57 351

57 351

Ingående avskrivningar
- Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

- 52 424
- 3619
- 56 043

-42 231
-10 193
-52 424

Utgående restvärde enligt plan

1308

4 927

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Övriga poster

2018-12-31

2017-12-31

0
0

6176
9 647

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster

2018-12-31

2017-12-31

25 070
7 876
423 230

44 732
18 432
337 500

30

Årsredovisningen 180101–181231 är undertecknad Spädbarnsfondens styrelse:
Ort: Sigtuna

Datum: 180317

Malin Asp

Alex Brekke

Linda Gabrielsson

Johanna Alterman

Camilla Skoglund

Sara Wettergren

Marie Ganters

Min revisionsberättelse har lämnats datum:

Malin Karlsson,
Auktoriserad revisor.

31

