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NÅGRA ORD FRÅN
VERKSAMHETSANSVARIG
2019 har varit ett väldigt händelserikt år för Spädbarnsfonden. Det
är nästan svårt att beskriva i ord hur viktigt detta år har varit för alla
som har förlorat barn. Det oförtröttliga påverkansarbetet mot
beslutsfattare har burit frukt. Det är inte längre tyst. Tabun har
brutits. Allmänheten har fått kännedom om att små barn dör helt i
onödan. Att det finns åtgärder att sätta in, för att minska dödstalen.
Positiva förändringar är på väg och vi kommer att fortsätta att vara
de osynliga barnens röster tills de förändringar som krävs är
implementerade!
Vi är många som kämpar för att sänka dödstalen och förbättra bemötandet
av föräldrar som förlorar små barn. Spädbarnsfondens styrelse, kansli och alla
fantastiska distriktsamordnare och stödpersoner som med sitt brinnande
engagemang gör skillnad varje dag. Det är verkligen en förmån att arbeta i en
ideell organisation och varje dag få vara en del av en drivkraft som är större än
en själv. Där alla tillsammans gör sitt yttersta för att göra livet lite bättre, när
det värsta har hänt. Ett stort varmt tack till alla som arbetar ideellt i
Spädbarnsfonden och som ger av er tid, kunskap, empati och värme.
Utan er - inget!

Till alla er gåvogivare, insamlingsstartare,
elefantmakare, födelsedagsinsamlare,
företagsvänner, bidragsgivare, stiftelser, fonder,
kommuner, landsting och stat: tack för ert
förtroende! Tack vare er har vi under 2019 kunnat
påbörja en kvalitetssäkring av vår stödverksamhet.
Vi har delat ut 114 % mer i forskningsmedel än 2018.
Vi har synts och hörts mer än någonsin tidigare. Det
är dock bara början, kampen fortsätter. Inga barn
ska någonsin dö när det finns medicinska åtgärder
att sätta in!

Angela Jones, verksamhetsansvarig
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DET HÄR ÄR SPÄDBARNSFONDEN
VISION
Spädbarnsfondens vision är att inget spädbarn ska dö av förhållanden som kan
upptäckas och där medicinsk kunskap för åtgärd finns tillgänglig. Alla föräldrar
till ett barn som dött under graviditet eller förlossning samt under det första
levnadsåret, ska mötas av professionell vård och bemötande från hälso- och
sjukvårdspersonal och förståelse från omgivningen.
VAD VI GÖR
Vi arbetar för att fler spädbarn ska räddas till livet. Vi vill att om det värsta händer
ska familjerna mötas av bästa möjliga omvårdnad från sjukvården och samhället.
Vi stödjer familjer som mist ett spädbarn både genom samtalsstöd och
medlemsaktiviteter i våra lokala stöddistrikt och genom nationella
medlemsaktiviteter.
Föreläsningar och seminarier för vårdpersonal är viktiga verktyg i vårt
informationsarbete för en jämlik och likvärdig omvårdnad.
Information och opinionsbildning för att bryta tabun om spädbarnsdöd och öka
medvetenheten hos allmänheten.
Påverkansarbete mot beslutsfattare, för att öka förståelsen, förbättra bemötandet
och sänka antalet barn som dör innan de föds och under sitt första levnadsår.
HISTORIA
Spädbarnsfonden grundades 12 april 1986 av Ingela Bendt som fortfarande är
aktiv inom föreningen. I snart 34 år har föräldrar hjälpt andra föräldrar, när det
värsta har hänt.

FAMILJEHELG 2019
LJUSLYKTOR SOM LYSER I
MÖRKRET. TILLSAMMANS
MINNS VI ALLA SAKNADE
SMÅ BARN.
Foto: Tanja Albinsson Ericson
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STÖDVERKSAMHETEN 2019
I januari 2019 anställdes Camilla Skoglund som
stödsamordnare. Camilla är ansvarig för
Spädbarnsfondens stödverksamhet. Hon fungerar
som stöd och bollplank för våra distriktsamordnare
och aktiva medlemmar. Under 2019 påbörjade vi en
kvalitetssäkring av hela stödverksamheten och har
bland annat skapat en ny grundkurs för nya
stödpersoner. Vi har även omorganiserat den primära
medlemskontakten. Förutom att leda
stödverksamheten så åker Camilla land och rike runt
och föreläser för vårdpersonal på sjukhusen om
bemötande, stöd och rutiner.

Våra stöddistrikt är indelade efter län. Vi hade under 2019 distriktssamordnare
och/ eller stödpersoner i 15 av Sveriges 21 län under 2019. Vi har ca 50 volontärer.
Kärnan i Spädbarnsfondens stödverksamhet är våra lokala stöddistrikt och de
aktiviteter de erbjuder. Aktiviteterna varierar i de olika distrikten. I flera av dem
anordnas olika former av samtalsträffar. Flera av distriktssamordnarna har också
överlämnat våra minnespåsar till sjukhus och har i samband med det delat med
sig av sina erfarenheter av hur det är att förlora barn till vårdpersonalen. Flera av
våra medlemmar har medverkat i intervjuer i media, för att sprida kunskap och
uppmärksamhet kring spädbarnsdöd och Spädbarnsfonden.
Till vår nationella Familjehelg kom det 147 medlemmar, varav 76 barn, vilka
tillbringade en långhelg tillsammans i Varberg. Syftet med familjehelgen är att se
till hela familjens välmående och genom samtal och aktiviteter knyta band med
andra familjer som förlorat barn.

Flera uppskattade minnesstunder
med ljuständningar arrangerades. I
Göteborg deltog ca 250
medlemmar och i Stockholm ca
180. En stilla stund att minnas.

Foto: Tanja Albinsson Ericson
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På fyra platser i landet har de
lokala stöddistrikten anordnat en
HLR-kurs tillsammans med Röda
korset, speciellt inriktade på att
rädda livet på små barn. Att få
delta i en sådan här kurs
tillsammans med andra som
förlorat barn, ger en trygghet och
förståelse.
FAMILJEHELGEN:

Under 2019 utvecklade vi en ny medlemsaktivitet som heter "Läkande skrivande".
Kursen leds av Maria Leijonhielm, frilansjournalist, socionom med grundläggande
psykoterapiutbildning och Write Your Self-vägledare. Under 2020 ska vi erbjuda
kursen i bland annat Stockholm och i Göteborg.
I mars samlades alla distriktsamordare och flera stödpersoner, med anledning av
den årliga inspirationshelgen. En helg då vi lär tillsammans och byter erfarenheter
för att bli ännu tryggare i våra roller som samtalsledare, stödpersoner och
representanter för Spädbarnsfonden.
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SPÄDBARNSFONDENS MINNESPÅSAR
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, gynekologiavdelningar 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.
Minnespåsarna packas och skickas ut av Karin Ekenberg på vårt kansli i Göteborg
eller delas ut personligen av stödsamordnare och sjukhuskontakt Camilla
Skoglund. I samband med överlämningen föreläser vi för personalen om
rekommenderade rutiner och bemötande av föräldrar som förlorat ett litet barn.
Under 2019 skickade vi ut nästan 600 Minnespåsar till våra sjukhus runt om i
Sverige.
Sedan 2017 lägger vi med små handtillverkade
elefanter, en större och en lite mindre elefant.
Initiativtagare till elefanttillverkningen är Anna
Dalmo och Jeanette Jelenius, de har startat
Facebookgruppen "Elefanter för Änglabarn"
vilken nu har över 500 medlemmar och
elefantmakare! Ofta får en elefant följa med
barnet till den sista vilan och den andra följer
med familjen hem som minne.

Distriktsamordnare, Johanna
Åberg i Växjö föreläser
tillsammans med
stödsamordnare Camilla på
utbildningen för
specialistundersköterska barn
och ungdomssjukvård på YH
Kronoberg. Här visar de
Minnespåsarna.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Spädbarnsfonden styrelse, organisationsnummer
802012-1193, med säte i Göteborg avger härmed
föreningens årsredovisning för 2019.

117 nya medlemsfamiljer och totalt
650 betalande medlemsfamiljer 2019.

15 lokala stöddistrikt i Sverige med
stödpersoner och distriktsamordnare.
Alla är volontärer.

Spädbarnsfondens styrelse består av
fem styrelseledamöter och två
suppleanter.

Fyra anställda, varav
verksamhetsansvarig och
stödsamordnare heltid.
Kommunikatör och kanslist halvtid.

84 % är ändamålskostnader och reserv.
16 % är insamlings-och
administrationskostnader.

Foto: Tanja Albinsson Ericson
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RESULTAT OCH STÄLLNING, TKR

Verksamhetens intäkter
Balansomslutning
Medeltal anställda

2019 2018 2017 2016
4547 3336 2037 1403
2878 2672 1828 1232
4
3
2
3

Kostnader under året
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Reserv/Resultat

2019
3 531 124
649 658
94 943
268 043

Administration
2%

2019
2 094 920
423 175
69 867
743 963

Reserv
6%

Insamling
14%

Ändamål
78%

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

ca 50 volontärer

Föreläsningar/Info
8%
Aktiviteter/distrikt
18%

Forskning
17%

Verksamhet och stöd
57%

MEDLEMMAR
Spädbarnsfonden har ca 650 betalande medlemsfamiljer. De
utgörs av familjer, vänner och släktingar som mist barn, men
även sjukhuspersonal, begravningsbyråer, kyrkor och andra
som vill stötta verksamheten. Under 2019 tillkom 117 nya
medlemsfamiljer. Medlemsavgiften är 400 kronor per familj.
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. Inga arvoden till styrelsemedlemmar
har betalats ut under 2019.
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. Ett arvode till en aktiv medlem har
utbetalats under 2019.

Stöddistrikt:
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Kalmar
Kronoberg
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Västmanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västra Götaland

En nyanställning
under 2019. En
stödsamordare på
heltid.
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STATISTIK FÖR SPÄDBARNSFONDEN I MEDIA OCH ANDRA
KANALER
2019 har varit ett år när förlossningsvård och spädbarnsdöd fått stor
uppmärksamhet. Här kommer en sammanställning över de större
händelser som under året har haft påverkan på vår verksamhet.

Sju händelser har gjort att spädbarnsdöd och Spädbarnsfonden har
uppmärksammats extra i media under 2019:
Socialstyrelsens rapport som kom i december 2018 vilken pekade på regionala
skillnader i vården.
Regeringen satsar 1,5 miljarder på förlossningsvården.
De preliminära resultaten av SWEPI-studien* publicerades i augusti. Det fick
väldigt stor medial uppmärksamhet. Även i utlandet. Vi har noterat att 24
utländska medier rapporterat om SWEPI-studien.
Lisa Bjurwald släpper boken BB-krisen, sveket vid livets början. Den får i skenet
av förlossningsmiljarden en del uppmärksamhet och så även vår målgrupp.
I november publicerades resultaten i SWEPI-studien och ämnet blev åter
aktuellt i media.
I december sändes Kalla fakta som handlade om SWEPI-studien. Tre
medlemsfamiljer intervjuades. Alla medlemmar i Spädbarnsfonden.
I december publicerades regleringsbrevet från Socialdepartementet som gett
Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd till sjukvården. Även det
uppmärksammades i media.
*SWEPI-studien = Stor svensk forskningsstudie som visade att man bör sätta
igång en förlossning senast i v41, då sex barn dog i v42 under studien, som avbröts
av etiska skäl.

Medverkat i TV4
nyhetsmorgon vid
fem tillfällen.
27 inslag på TV
och digital
sändning.
9 inslag i radio
Medverkat i 7
poddar
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2019
Påverkansarbete
Det har varit ett framgångsrikt år för
Spädbarnsfondens påverkansfrågor. Vi har
träffat politiker, tjänstemän och ministrar

Vår stödsamordnare har
föreläst för vårdpersonal
vid 15 olika tillfällen, på
flera sjukhus runt om i
Sverige.

utifrån två huvudfrågor:
Dödstalen måste sänkas. Nya riktlinjer med
risk- och skyddsfaktorer krävs, liksom en
nationell kartläggning av dödsorsaker.
Jämlik omvårdnad av föräldrar som mist
barn. Man ska mötas av samma vård
oberoende av var man bor i landet. Vi lyfter
även problemen med
socialförsäkringssytemet och sjukskrivningar
för föräldrar som mist barn. Vi föreslår en

Seminariet "När ett litet
barn dör - stöd, bemötande
och rutiner" anordnades för
vårdpersonal, kuratorer,
psykologer, begravningsentreprenörer i Stockholm
i maj. Ca 70 deltagare kom.

längre tids föräldrapenning istället.
Under 2019 kom flera regleringsbrev från
regeringen till Socialstyrelsen.
Spädbarnsfonden har samarbetat med
Socialstyrelsen i deras arbete för att ta fram:
Kunskapsstöd om neonatalvårdkedjan,
Socialstyrelsen.
Underlag och expertråd till utredningsenhet
på Socialstyrelsen med anledning av
regleringsbrevet som handlade om "Stöd till
föräldrar och syskon som mist ett barn som
föds dött" Här lyftes även frågan om
sjukskrivning och föräldrapenning.
I december kom äntligen uppdraget från
regeringen till Socialstyrelsen att ta fram ett
kunskapsstöd med åtgärder för att sänka
antalet barn som dör innan de föds.
Spädbarnsfonden kommer ingå i arbetet och
bevakar frågan nära.

Spädbarnsfonden deltog i
den internationella ISA
(International Stillbirth
Alliance) konferensen i
Madrid i oktober. Vi tog
med oss mycket viktig
information och nya
forskningsrön, som vi
implementerat i vårt
påverkansarbete.
Läs rapporten på vår
hemsida.
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Forskningsanslag
2019 kunde vi dela ut 600 000 kr till fyra stipendiater. Det är 114 % mer än
vi kunde dela ut 2018 och det mesta som vi någonsin delat ut ur vår
forskningsfond.
Stipendiat: Hanna Åmark, Södersjukhuset, Karolinska
universitetssjukhuset.
Forskning: ”Orsaker till intrauterin fosterdöd med fokus på kronisk hypoxi
och högt BMI”
Summa: 250 000 kronor.
Läs en intervju med Hanna Åmark på vår hemsida>>
Stipendiat: Natalie Roos, Karolinska Institutet.
Forskning: ”Diabetes mellitus typ1 under graviditet och risk för
preeklampsi och tillväxthämning– en populationsbaserad kohortstudie i
Sverige”
Summa: 170 000 kronor.
Läs en intervju med Natalie Roos på vår hemsida>>
Stipendiat: Ingela Rådestad, Sophiahemmet Högskola.
Forskning: ”Uppmärksamhet på fosterrörelser och graviditetsutfall – en
klusterrandomiserad kontrollerad studie med fokus p å̊ 13 381 kvinnor
födda utanför Sverige”.
Summa: 150 000 kronor.
Läs en intervju med Ingela Rådestad på vår hemsida>>
Stipendiat: Emmy Tegelström, Högskolan Väst.
”Mammors upplevelser av professionellt stöd från BVC, efter tidigare
erfarenhet av intrauterin fosterdöd”
Summa: 30 000 kronor.
Läs en intervju med Emmy Tegelström på vår hemsida>>

Hanna Åmark

Nathalie Roos

Ingela Rådestad

Emmy Tegelström
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Internationellt samarbete
Spädbarnsfonden är medlem i ISA (International Stillbirth Alliance) och ISPID
(The International Society for the Study and Prevention of Perinatal and Infant
Death). Verksamhetsansvarig besökte Tommy´s Rainbow Clinic i Manchester,
UK. Syftet var att lära oss mer om deras arbete på det perinatala
forskningscentret på St Marys sjukhus samt klinikmottagningen på Special
MVC på samma sjukhus med en mottagningsdag per vecka för föräldrar som
förlorat barn och nu väntar barn igen. Läs gärna en liten rapport om besöket på
the Rainbow Clinic på vår hemsida. Ledamot Sofia Säterskog besökte
föreningen SANDS, London, UK för att få information om deras framgångsrika
påverkansarbete.
Insamlingar & Engagemang
Födelsedagsinsamlingar på Facebook gick över förväntan bra med ca 1,7
miljoner kronor insamlade! Det innebar ca 37 % av totalt insamlade medel.
Obeskrivligt värdefullt. Insamlingarna skapar inte bara intäkter utan sprider
samtidigt uppmärksamhet kring spädbarnsdöd till en bredare allmänhet.
Ringar på vattnet. Flera medlemmar skapar insamlingar på vår hemsida eller
via vår samarbetspartner Zohero. Privata insamlingar ökade med 40 % under
2019.
Cykelgänget "Theas Änglar" fortsätter att cykla bland annat Vättern Runt och
samlar samtidigt in pengar till forskningen! Heja Krister Arnell och alla som
lånar sin tid, muskler och vilja!
Influencern Josefin Lidbom och hennes man Victor förlorade sin son Gabriel
2018. I samband med deras bröllop 2019 startade de en insamling till förmån för
Spädbarnsfonden. De samlade in fantastiska 62 000 kr. Vi önskar Josefin med
familj all lycka i framtiden.

"Tillsammans med @v.a_cakes gör jag en insamling till
spädbarnsfonden i samband med min och Victors
bröllopstårta. Jag har länge funderat på hur jag ska
kunna involvera Gabriel i vårt bröllop, han kommer fattas
oss på vår stora dag eftersom han inte kan närvara som
hans storasyster kommer göra. Då kom hon med de fina
förslaget att jag bara betalar för materialet av tårtan om
vi tillsammans gör en insamling till spädbarnsfonden.
Vår tårta kommer förhoppningsvis bidra till mer
forskning så att andra föräldrar inte ska behöva gå
igenom de jag och Victor fått göra, att förlora ett barn.
”Gabrielstårta”. Tack alla ni som tillsammans med oss vill
hjälpa @spadbarnsfonden med de viktiga arbete som de
gör! "
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RESULTATRÄKNING
RESULTATRÄKNING

NOT

2019

2018

206 900
3 143 259
969 850

201 150
2 151 919
840 000

78 734
148 294

60 893
82 029

4 547 037

3 335 991

3 531 124
649 658
94 943

2 094 920
423 175
69 867

- 4 275 724

- 2 587 962

- 1 308

- 3 619

270 005

744 410

- 1 962

- 447

- 1 962

- 447

Resultat efter finansiella poster

268 043

743 963

ÅRETS RESULTAT

268 043

743 963

Verksamhetsintäkter
3
Medlemsavgifter
3
Insamlade medel/gåvor 3
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter
SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER
Verksamhetskostnader 4,5
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER
Avskrivningar
VERKSAMHETSRESULTAT
Ränteintäkter
Räntekostnader
SUMMA RESULTAT FRÅN
FINANSIELLA POSTER
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BALANSRÄKNING
Tillgångar

Not

2019-12-31

2018-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
6

0

1 308

Summa anläggningstillgångar

0

1 308

56 514

68 789

38 384
59
132 994

18 850
9 324
5 278

2 649 748

2 568 087

2 877 699
2 877 699

2 670 328
2 671 636

322 412
2 092 593
2 415 005

322 412
1 824 550
2 146 962

260 221
73 710
128 763

19 779
48 650
456 246

462 694
2 877 699

524 674
2 671 636

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m.m
Handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fodringar
Förutbetalda kostnader 7
och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsenliga medel
Balanserat kapital
Summa eget kapital Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
8
och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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Förändring av eget kapital
Stiftelsekapital/
Donationskapital
Ingående balans

322 412

Ändamålsbestämt
av givaren

Balanserat
eget kapital

Totalt
eget kapital

1 824 550

2 146 962

4 320 008

4 320 008

227 029

227 029

-4 278 994

-4 278 994

2 092 593

2 415 005

Ändamålsbestämt
av styrelsen
Utnyttjande
Årets resultat
Utgående balans

322 412
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NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Spädbarnsfondens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar
och Giva Sveriges styrande linjer för årsredovisning.
I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk
Insamlingskontroll. 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.
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Insamlade medel
Som insamlade medel inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag,
organisationer, samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt
sponsring. Till insamlade medel räknas även testamentsgåvor och donationer,
värdet av skänkta tillgångar samt intäkter från insamlade medel med
gåvobevis, t ex nål- och brevmärken.
Med gåva anses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation.
Gåvan utgör anläggningstillgång om den är avsedd att stadigvarande brukas
eller innehas i verksamheten.
Övriga gåvor utgör omsättningstillgångar.
Erhållna gåvor värderas till verkligt värde, d.v.s. försäljningsvärde eller
återanskaffningsvärde. Erhållna gåvor redovisas netto, d.v.s. efter avdrag för
försäljnings- och hanteringskostnader.
Bidrag
Som bidrag räknas likvida medel som en förening erhållit från en bidragsgivare
som är ett offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats
med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfyllts.
Offentligrättsliga organ inkluderar bidragsgivare såsom Socialstyrelsen och
landsting. Om bidraget är till för att täcka specifika kostnader, exempelvis ett
administrationsbidrag sker 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.
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Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamåls-, insamlingsoch 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 206 900
Gåva stöd och verksamhet 1 064 866
Övriga insamlingar Allmänheten 1 907 345
Gåva forskning Allmänhet 171 047
Testamentegåva 0
Bidrag som redovisats som intäkt
Landsting 300 000
Externa stiftelser/fonder 369 850
Övrigt bidrag
Offentliga bidrag
Staten 300 000
Summa insamlade medel 4 320 008

Not 4 Medeltal anställda, personalkostnader och arvoden
Antal anställda
Kvinnor
Totalt
Löner och andra ersättningar:
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

2019
4
4

2018
3
3

725 143

532 570

310 891
63 685

218 972
37 106

Ideellt arbete
Under året har ca 50 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. Årets hyreskostnader uppgår till
103 601 kronor.

Noter till Balansräkningen
Not 6 Materiella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärden
- Inköp
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
- Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

2019-12-31
57 351

2018-12-31
57 351

57 351

57 351

-56 043
-1 308
-57 351

- 52 424
- 3 619
- 56 043

0

1 308

2019-12-31
5 394
127 600

2018-12-31
5 278
0

2019-12-31
75 152
23 612
30 000

2018-12-31
25 070
7 876
423 300

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Övriga poster

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