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Generalsekreteraren har ordet
I

en artikel som tidningen Omvärlden skrev om insamlingsgalor kallades Radiohjälpen för ”ärevördig”. Och
det är klart, en organisation som sedan 1939 har samlat
in pengar genom radio och TV och vars postgirokonto
blivit en institution i sig i Sverige kanske förtjänar att kallas
ärevördig. Själv tycker jag det låter lite högtravande men
Omvärldens reporter bedyrade, att det var positivt menat.
Att vara ärevördig låter ändå ganska fint. Det känns som
något som folk har respekt för och som man ser upp till.
Det känns också lite förpliktande – hur bevarar vi denna
ärevördighet? För som jag sagt i andra sammanhang – förtroende är inget man får bara för att man vill ha det – förtroende är något man förtjänar för att andra ser att det man
gör är bra. Och ett förtroende som tagit lång tid att bygga
upp kan raseras väldigt fort.
Det var därför det var väldigt tråkigt när det blev fel i
hanteringen av en del av de inringda telefongåvorna under
Världens Barn i oktober. Genom ett fel hos en av Telias
underleverantörer kom en rad gåvor att beläggas med moms
och de drabbade telefonoperatörerna hävdade, att det var
Radiohjälpen som beslutat att så skulle vara fallet. Så var det
naturligtvis inte men problemen med de inringda gåvorna
fortsatte året ut och långt in på 2013. Det är sådant som
kan förstöra ett förtroende.
Men vi ser på andra håll, att det finns ett fortsatt förtroende
för Radiohjälpen. Efter att insamlingsresultatet för Världens
Barn minskat under 2011 lyckades kampanjen 2012
återigen samla in över 80 miljoner kronor – ett fantastiskt
resultat. Musikhjälpen i december slog alla rekord – dels
samlades över 23 miljoner kronor in till förmån för barns
rätt till vatten i slumområden, dels registrerades över 1 000
lokala initiativ runt om i Sverige för att samla in pengar till
Musikhjälpen.
Det har varit ett omtumlande första halvår för mig som ny
generalsekreterare. Jag har mött den otroliga vilja att hjälpa
till som finns i Sverige och jag har sett hur eldsjälar och

professionella biståndsarbetare arbetar hårt för att omsätta
denna vilja i praktiska resultat. 45 000 volontärer på gatorna under Världens Barns riksinsamling i oktober och en
strid ström av små luciatåg till buren på Stortorget i Malmö
under Musikhjälpen vittnar om, att Sverige är ett solidariskt
land, ett land som vill hjälpa till.
Och där någonstans blir förtroendet till en förpliktelse. Hur
ser vi till, att denna goda vilja också omvandlas i konkreta
resultat? Radiohjälpen har ett ansvar gentemot alla bidragsgivare, stora som små, att se till att pengarna används på
bästa sätt. Därför har vi också under 2012 inlett ett arbete
med att förbättra vår hantering av ansökningar och rapporter. Vi ska vara obyråkratiska och finnas till för både stora
och små organisationer men vi måste samtidigt veta vad
våra pengar går till. Den vanligaste frågan till Radiohjälpen
under en kampanj är just hur vi vet att pengarna når fram.
Och det är en berättigad fråga! Skänker man pengar till oss
har man rätt att få veta vad som händer med dem, även
om vi aldrig kan spåra den enskilda hundralappen till den
slutliga mottagaren.
Ärevördiga Radiohjälpen, ja. 2014 fyller Radiohjälpen 75 år
– det är ganska ärevördigt. Men vi ska inte bara vara ärevördiga – vi måste också se till, att Radiohjälpen blir attraktiv
även för en yngre generation. Musikhjälpen är ett otroligt
spännande steg på vägen och det kommer mera de närmaste
åren. Ärevördig, ungdomlig och förtroendeingivande – det
är ledord att ta vara på.
Tack för ert stöd!

Per Byman
Generalsekreterare
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Historia
D

en första insamlingen i svensk radio skedde redan 1939.
Genom appellen Det stora uppbådet drog dåvarande
Radiotjänst igång en julinsamling för beredskapsmännen och deras anhöriga, Julglädje åt neutralitetsvaktens män och
deras anhöriga. En radioinsamling var då nytt och oprövat men
inbringade nära tre miljoner kronor (1939 års penningvärde,
motsvarande ungefär 78 miljoner 2012) efter tre veckor. Sedan
dess har Radiohjälpen varit kanalen för Sveriges Radios och sedan
även Sveriges Televisions engagemang i humanitära frågor här
hemma och utomlands.
Efter kriget fortsatte insatserna med att samla in pengar genom radion. Programmet Hjälp Europahjälpen – Lyssnarnas önskeprogram
på grammofon samlade in pengar för återuppbyggnaden av Europa
och mellan 1946 och 1949 inkom 5,2 miljoner kronor (2012:
93 miljoner) till insamlingen. 1950 tilldelades Radiohjälpen
det bekanta postgironumret 90 1950 (kontrollsiffran -6 tillkom
senare) av Näringslivets Granskningsnämnd och Bo Willners
tillträdde som Radiohjälpens förste intendent (1950 – 1965). Ett
rådgivande organ med representanter för Röda Korset och Rädda
Barnen tillsattes och generaldirektören för Medicinalstyrelsen deltog som expert. De insamlade medlen hanterades av Röda Korset.
1958 ersattes detta rådgivande organ av en fördelningskommitté
med representanter för Sveriges Radio, Svenska Röda Korset,
Rädda Barnens Riksförbund och Stiftelsen Sven Jerrings fond.
Två år senare, 1960, omvandlades denna kommitté till en särskild
styrelse och i mars 1962 fick Radiohjälpen en helt egen styrelse
med radiochefen, Olof Rydbeck, som ordförande.
I juni 1966 beslöts, att Radiohjälpen i fortsättningen skulle
bedriva sin verksamhet som en stiftelse med namnet
Stiftelsen Radiohjälpen. Samma år överfördes den
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ekonomiska förvaltningen från Röda Korset till Sveriges Radios
ekonomienhet. Maj Ödman, som 1965 efterträtt Bo Willners som
chef för Radiohjälpen, ledde sedan Radiohjälpens uppdrag fram
till 1973.
Efter några år på 70- och 80-talen med en nedgång i insamlingsaktiviteterna, ledde omvälvningarna i Europa under 1989 till ett
uppsving i Radiohjälpens aktiviteter. Helt plötsligt kom barnhemsbarn i Rumänien och situationen i de baltiska länderna, som
då fortfarande ingick i Sovjetunionen, i fokus. Svältkatastrofer
på Afrikas horn, krigen i Jugoslavien och folkmordet i Rwanda
bidrog alla till ett ökat stöd till Radiohjälpens humanitära arbete.
Parallellt med detta genomfördes hela tiden också insamlingar för
projekt i Sverige, främst till olika typer av arbete med sjuka barn,
t ex Barncancerfonden eller RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar).
1992 splittrades det tidigare Sveriges Radio i flera bolag och det
beslutades då, att Radiohjälpen skulle få Sveriges Television som
ny huvudman. Andra viktiga händelser under 90-talet var starten
av den gemensamma insamlingskampanjen Världens Barn 1997
och inrättandet av fonden Radiohjälpens Nationaldagsinsamling
för Kronprinsessan Victorias fond, eller kortare: Victoriafonden,
samma år. Insamlingen till förmån för Victoriafonden kom från
2002 att flyttas från nationaldagsfirandet till Kronprinsessans
födelsedag den 14 juli och uppmärksammas idag i SVT:s sändning Grattis Kronprinsessan! från Borgholm.
2008 tillkom det senaste tillskottet bland Radiohjälpens insamlingar: Musikhjälpen. Baserat på ett holländskt format går projektet
ut på att tre programledare sänder radio non-stop i sex dygn från
en glasbur, utplacerad på ett torg någonstans i Sverige. Från att

första året ha samlat in ungefär 3 miljoner kronor, drog Musikhjälpen under 2012 in över 23 miljoner kronor.

Några viktiga årtal för Radiohjälpens större insamlingar:
1946
1950
1953
1956
1959
1960
1966
1967
1968
1969
1972
1973
1977
1980
1985
1985
1988
1990
1992
1993
1994
1997
1997
2004
2005
2008
2009
2010
2011
2012

Hjälp till Europas flyktingar
Poliokampanj
Översvämning i Holland, Radiohjälpens första stora katastrofinsats
Invasionen av Ungern
Världsflyktingåret
Jordbävningen i Agadir i Marocko
Översvämningar i Italien
Insamling för neurosedynbarn i Sverige och krigsoffer i Vietnam
Inbördeskriget och svälten i Biafra
Första Röda Fjädern-insamlingen som handlade om cancer
Den mänskliga katastrofen i det nya landet Bangladesh
En kampanj för Vietnamkrigets offer
Postverket och Radiohjälpen inleder ett samarbete kring Postogram
Katastrofhjälp till Algeriet och Östafrika
Live Aid, den globala solidariteten mot svält
Kampanjen Flykting 86
Jordbävningen i Armenien
Stöd till barnhemsbarnen i Rumänien
Flyktinghjälp i Somalia och stöd till Baltikum
Krigets offer i f d Jugoslavien
Flyktinghjälp efter folkmordet i Rwanda
En insamling för Världens Barn organiseras, från 2000 är den årligen återkommande
Kronprinsessan Victorias fond etableras för stöd till barn och unga med funktionsnedsättning
Tsunamin i Sydostasien initierar en länge pågående kampanj
Jordbävningen i Kashmir
Cyklonen i Burma: Världens Barn för 10:e gången; Musikhjälpen startar
Krigets offer i Gaza; två temaveckor i SR och SVT för Världens Barn
Jordbävning i Haiti; översvämning i Pakistan
Svälten i Östafrika
Svältkatastrof i Sahelområdet i Afrika
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Victoriafonden
7 985 359 kronor

R

adiohjälpens Nationaldagsinsamling för Kronprinsessan
Victorias fond startade på nationaldagen 1997 efter att
kronprinsessan tidigare under året tackat ja till att vara
beskyddare av fonden. Fondens ändamål är, att bidra till fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning eller
kronisk sjukdom. Från och med 2002 har i stället insamlingsaktiviteterna koncentrerats runt kronprinsessans födelsedag den 14
juli och i det TV-sända programmet Grattis Kronprinsessan! från
Borgholm har Radiohjälpen kunnat återrapportera från de olika
projekt som fått stöd under det gångna året.
Under 2012 samlade Victoriafonden in 7 985 359 kronor, varav
3 913 188 kronor i testamenten, öronmärkta för Victoriafonden.
Dessutom överfördes 1 000 000 kronor från den icke öronmärkta
Radiohjälpsfonden. Totalt beviljades 8 958 762 kronor från
Victoriafonden för verksamhet i Sverige. Därutöver beviljades
5 339 112 kronor från Radiohjälpsfonden för aktiviteter
för vuxna med funktionsnedsättning. Totalt beviljade
alltså Radiohjälpen 14 297 874 kronor till förmån för
personer med funktionsnedsättning eller kroniska
sjukdomar i Sverige, eller 12,5% av alla medel som
Radiohjälpen beviljade under 2012.
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”

Man kan få bli svettig
som andra barn

Inför programmet Grattis Kronprinsessan! besökte reportrarna
Stephan Yüceyatak och Markus Granseth flera av de projekt som
får bidrag från Victoriafonden. De besökte RBU i Västerås, där
de deltog i racerunning. De speciella racerunningcyklarna ger
barn som har svårt att röra sig möjlighet att cykla och tävla i
cykling. Barn, som annars inte får en möjlighet att röra på sig och
träna kan här ”få bli svettiga som andra barn”, som Henrik säger
till Markus i programmet. En sådan specialcykel kostar 16 000
kronor och utan bidrag från Victoriafonden eller andra är det få
organisationer som skulle kunna köpa sådana.
Dessutom besökte de Totalskidskolan i Åre, där barn med funktionsnedsättning får möjlighet att åka skidor. Anders, som är
eldsjälen som leder skolan, bröt själv ryggen i lumpen och brinner
sedan dess för att göra skidåkning tillgänglig för alla.

”

Jag glömde att svänga
och vi åkte ut i skogen

Johnjohn har en hjärnskada som påverkar hans rörelser. Hans
familj har precis flyttat närmare Åre, bland annat för att komma
närmare skidskolan. Sittande i en skicart kan Johnjohn få känna
fartvinden i ansiktet och åka i guppen i backen. Ibland går det
dock lite fort och precis innan Stephan och Markus besökte
Johnjohn hade han och hans instruktör åkt ut i skogen. Johnjohn
verkade inte speciellt ledsen för det utan kunde knappt vänta på
att få kasta sig nedför backen igen.
Den här typen av aktiviteter kostar mycket pengar för familjer
som har barn med funktionsnedsättning och att kunna få hjälp av
Victoriafonden är ofta en förutsättning för att barnen ska kunna
få denna typ av aktiviteter på fritiden. Johnjohns ansikte strålar
när hans släde stannar i en stoppsladd och Markus stannar precis
bredvid honom. Och när Stephan och Markus sedan bjuder
honom på glass är hans lycka total.
Att ha ett barn med funktionsnedsättning betyder att man som
förälder måste kämpa hela tiden för sitt barns rättigheter. Victoriafonden gör det möjligt för familjerna att få lite fritid med sina
barn och att ge barnen samma möjligheter som andra barn när
det gäller att röra på sig och ”få bli lite svettiga”.

7

Musikhjälpen
23 301 823 kronor

M

usikhjälpen är Radiohjälpens yngsta återkommande
insamling och den snabbast växande. Baserad på det
holländska formatet Serious Request genererade den
första året (2008) blygsamma 3 miljoner kronor, ett resultat som
åttafaldigades under 2012.

temat Barnen i slummen har rätt till rent vatten – ett tema som
många kunde identifiera sig med. De sex dagarna avslutades med
att Timbuktu själv gav en minikonsert med Damn! i buren innan
det fantastiska resultatet på över 23 miljoner kronor tillkännagavs
i direktsändning.

I december 2012 byggdes den välkända glasburen upp igen i
Malmö – staden där allting började 2008. I år var det samma
programledare som 2011, Gina Dirawi, Kodjo Akolor och
Jason “Timbuktu” Diakité, som på något sätt varit involverad i
Musikhjälpen ända sedan starten. Medan programledarna själva
satt i buren, på sedvanligt sätt utan fast föda, surrade det febrilt av
aktiviteter runt omkring. Mitt emot buren arbetade Tareq Taylor
oavbrutet med att laga och servera falafel, inne på området fanns
fullt med personal från Sveriges Radio och Sveriges Television,
besökare flockades framför buren vid alla tider på dygnet och
varje dag var det nya insamlingar på gång till förmån för
Musikhjälpen.

Andra artister som framträdde live i buren var bl a Loreen, Agnes
Carlsson, Eric Saade, Awa, Familjen, Discoteka Yugostyle och
många många fler. Vi får heller inte glömma Kodjo, som sjöng
en egen version av Gangnam Style eller Ginas, Kodjos och Jasons
inspirerande version av Adeles Skyfall. På altblockflöjt.
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Buren fick besök av ministrar, aktivister, barn som
skänkt alla sina julklappspengar och naturligtvis
en hel rad med fantastiska musiker. För det är
ju musiken som gör Musikhjälpen. Genom
att betala 50, 100 eller 200 kronor för
att önska din favoritlåt bidrar du till
Radiohjälpens arbete. Detta år var

Men Musikhjälpen är mycket mer än bara ett musikprogram på
radio och TV. När Världens Barn stänger studiodörren bakom
sig i oktober står Musikhjälpens alla medarbetare beredda att
dra igång en riksomfattande aktivitet med företagsinsamlingar,
utskick av insamlingsbössor, uppletande av artister och inte minst
framtagande av alla auktionsföremål som såldes på Tradera till
förmån för Musikhjälpen. Gäster ska bokas, sändningen planeras
och burar ska byggas.
Under själva Musikhjälpsveckan sjuder det av aktiviteter. När som
helst på dygnet är det fullt med folk som jobbar för att non-stopsändningen ska fungera och att allt arbete med musikläggning,
datorer, insamlingar, besökare i buren, VIP-gäster, falafelbakande
och auktionerande ska hänga ihop.

Alla kan engagera sig och alla engagerar sig också. Under en vecka
i december känns det som om hela Malmö och halva Sverige finns
med på torget. Kan man inte vara närvarande fysiskt så går det
bra att delta via nätet. Musikhjälpen Office, som leddes av Linnéa
Wikblad, höll koll på alla engagemang runt om i landet och de
olika insamlingarna uppdaterades live på Musikhjälpens hemsida.
Den nyframtagna digitala insamlingsbössan tickade på och samlade in 2 miljoner kronor.

Nu vidtar arbetet med att identifiera projekt som uppfyller dels
de kriterier som Musikhjälpen har lagt fast, dels de kvalitetskrav
som Radiohjälpen ställer på de genomförande organisationerna
och deras projekt. De första projekten kommer att beviljas stöd
vid Radiohjälpens första styrelsemöte under 2013 och under 2013
kommer också de första rapporterna från projekten att sändas i
Radiohjälpens kvittoprogram.

Men det finns också ett djupt allvar bakom alla dessa aktiviteter.
Varje dag dör mer än 2 000 barn på grund av smutsigt vatten,
brist på toaletter och dålig kunskap om hygien. Det är mer än ett
barn i minuten. Det är det som är bakgrunden till att Musikhjälpen valde att detta år kämpa för att barnen i slummen i världens
megastäder ska få tillgång till rent vatten.

I grafen ovanför syns det tydligt hur de insamlade medlen för
Musikhjälpen har ökat för varje år. Men ännu viktigare än slutsumman är det otroliga engagemang som Sveriges befolkning visar
varje år. 2012 fanns över 1 000 olika engagemang registrerade och
säkert minst lika många till ägde rum utan att de registrerats på
Musikhjälpens hemsida. Varje engagemang, varje person som nås
av budskapet och engagerar sig, är ett bidrag till framtiden.

Musikhjälpen baserar sig på barns rättigheter och artikel 24 i FN:s
Barnkonvention understryker barns rätt till bästa möjliga hälsa.
FN har också slagit fast, att tillgång till rent vatten är en mänsklig
rättighet. Radiohjälpen har också stött många projekt sedan tidigare som arbetar för att förbättra tillgången på rent vatten och sanitet men de allra flesta av dessa projekt har genomförts på landsbygden. Sedan 2007 bor dock majoriteten av världens befolkning
i städer och fler och fler människor flyttar från landsbygden till
städerna. Det är därför viktigt, att problematiken uppmärksammas även i urbana miljöer och inte bara på landsbygden.

Så Musikhjälpen är kanske Radiohjälpens yngsta kampanj
men redan en av de viktigaste. Det är här vi ser framtidens
insamling, det är här vi kan tänka på hur solidariteten
ser ut i morgon. För det är inte sant att unga inte
skulle engagera sig idag. Tvärtom ser vi ett större
engagemang från unga idag än vi någonsin
trodde möjligt. Men de måste få engagera sig
på ett sätt som känns rätt och trovärdigt för
dem. Låt oss hoppas att Musikhjälpen är
det sättet.
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Världens Barn
83 821 060 kronor

V

ärldens Barn är Radiohjälpens största kampanj och
involverar tillsammans med SVT en stor del av det ideella
Sverige. Världens Barn-familjen omfattar 21 organisationer, Afrikagrupperna, Clowner utan Gränser, Diakonia,
Erikshjälpen, Föräldralösa Barn, Hoppets Stjärna, Individuell
Mäniskohjälp, IOGT-NTO, KFUM, Kooperation utan Gränser,
Lions, Läkarmissionen, Plan Sverige, PMU, Rädda Barnen, SOS
Barnbyar, Svenska Afghanistankommittén, Svenska kyrkan, Svenska Röda Korset, Unicef Sverige och Vi-skogen. Varje år ingår 12
av organisationerna i den centrala kärngruppen, som är garanterad
en viss andel av de medel som samlas in gemensamt.

Under hela året pågår arbetet med att rekrytera regionsamordnare,
utbilda dem, ta fram utbildningsmaterial och material till skolorna, hitta projekt som ska följas upp och att hålla den stora apparat av frivilliga som driver kampanjen i topptrim. Under några
skälvande veckor i oktober kulminerar så hela kampanjen – först
byggs det upp en spänning i Go’ kvälls sändningar från Umeå,
med inslag från några av de projekt som fått pengar förra året
och sedan kommer det första, faktainriktade söndagsprogrammet
som inleder Världens Barn-veckan. Varje kväll måndag-torsdag
sänds en kvittofilm med uppföljning av förra årets projekt och på
fredagen är det dags för den stora galan.

Världens Barn-galan, som direktsänds i SVT i oktober, är bara
en del av kampanjen. Dagen efter SVT-galan befolkar uppemot
45 000 volontärer från de deltagande organisationerna Sveriges
gator och samlar in pengar. Second hand-butiker donerar sina
dagskassor och det genomförs konserter och andra evenemang över hela landet. Kommunerna tävlar med varandra
om vem som kan samla in mest pengar per invånare och
företag deltar i den företagssatsning som görs.

Årets gala leddes av Malin Olsson och Andrea Hökerberg. Detta
formidabla radarpar tog tittare och åskådare genom en gala
bestående av musik och dans men också av allvarliga återblickar
på de situationer i världen som de insamlade pengarna ska användas till. Det är en speciell utmaning att leda en sådan här gala
– samtidigt som det är ett underhållningsprogram på SVT med
allt vad det innebär är det också ett seriöst program med målsättningen att utbilda Sveriges befolkning och som alltid måste ha en
respekt för den verksamhet som ska stödjas.

Världens Barn är alltså en sammanslutning av
nästan hela det ideella Sverige, individer och
organisationer, som alla kommit fram till
att det är lättare och roligare att samla in
pengar tillsammans än var och en för
sig. På så sätt är Världens Barn en
unik kampanj.

10

Den respekten genomsyrade programmet, som blev en värdig
blandning av underhållning, tävlingar och information. Under hela programmet satt Radiohjälpens generalsekreterare, Per
Byman, och Världens Barn-kampanjens ordförande, Elisabeth
Dahlin, och chattade med tittarna och kunde direkt svara på

frågor som dök upp. Den vanligaste frågan var: “Kommer pengarna verkligen fram och hur mycket kommer fram?” Den frågan
är fullt berättigad och den som skänker pengar har rätt att få veta
vad som sker med dem.
Ja, pengarna kommer fram. Radiohjälpen arbetar med organisationer som är kända sedan tidigare och som har visat, att de har
kunskap och erfarenhet av att genomföra projekt i de berörda
länderna. En organisation som vill ha medel för ett projekt måste
söka dessa medel hos Radiohjälpen och det är Radiohjälpens
styrelse som efter beredning av kansli och arbetsutskott fattar
beslut om varje enskilt projekt. Efter avslutat projekt måste alla
medel redovisas till Radiohjälpen och den finansiella rapporten
måste bekräftas av en oberoende revisor. Radiohjälpen gör också
stickprovsmässiga kontroller av projekten i fält, oftast med en TVkamera, för att hela Sveriges befolkning också ska kunna se vad
pengarna har åstadkommit.
Denna kvalitetssäkring tillsammans med apparaten för att samla
in pengar kostar 15% av de insamlade medlen. Det är alltså kostnaden för att vi, och alla som skänker pengar, ska kunna känna
oss säkra på att pengarna går dit de ska.
2012 genomfördes Världens Barn för fjortonde gången. Första
året var 1997 men sedan gjordes en paus på två år, då Radiohjälpen genomförde sina traditionella höstkampanjer tillsammans
med en organisation per tillfälle. Sedan 2000 är dock Världens

Barn ett regelbundet återkommande inslag i den svenska insamlingsvärlden. Insamlingsresultaten har varierat genom åren –
under de bästa åren på 2000-talet kunde kampanjen samla in över
100 miljoner kronor (2002: 117 miljoner) och det svagaste året
hittills (2009) samlades 64 miljoner in. Resultatet 2012 är ett av
de bättre genom åren och står mycket att hänföra till en förstärkt
kampanjorganisation och många, många frivilliga som ställer upp
med tid och arbete för insamlingen.
Det nuvarande avtalet mellan Radiohjälpen och de deltagande organisationerna sträcker sig fram till 2015 men redan nu har planeringen påbörjats för Världens Barns framtid. Inför 2013 kommer
nya satsningar att göras från kampanjorganisationen och även
Radiohjälpen och SVT ser över hur en framgångsrik kampanj ska
kunna bli ännu framgångsrikare.
För nyckeln till framgång ligger i det lilla ordet tillsammans.
Tillsammans för Världens Barn. Tillsammans kan organisationerna inte bara samla in mer pengar utan också
engagera fler frivilliga och informera fler människor. För
som alltid när Radiohjälpen är inblandad handlar det
inte bara om att samla in pengar. Radiohjälpen ska
vara en nationell arena för biståndsfrågor och
informera allmänheten i sann public serviceanda. Och hur kan man bättre göra det än
genom att arbeta tillsammans?
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Exempel från verklig

”

The tsunami was a
blessing.

A

v alla starka intryck under resorna längs hela tsunamikusten både på Sri Lanka och i Aceh klingar Mahdi Yunus ord
som en hoppfull rubrik efter Radiohjälpens största insats
någonsin.
Visst kan barnen fortfarande hemsökas av minnena från de
fasansfulla veckorna efteråt när de fick kliva över lik hela tiden när
vi letade efter mat. Men deras skräckupplevelser under kriget var
värre.
Mahdis familj levde i Calang. I hård konkurrens förmodligen den allra mest förstörda stan runt hela Indiska
Oceanen annandagen 2004. Rakt innanför skalvets
centrum ute till havs mosades allt av vattnet. Det tog
flera dagar innan den första akuta hjälpen kunde
ta sig dit. Då satt familjen på kullen bakom
huset som räddade dem.
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Idag syns ingenting av detta. Några timmars bilresa söderut från storstaden

Banda Aceh längs Sumatras kust möter nya prydliga hus, en städad strandpromenad, några fiskebåtar, nytt avloppssystem, skola,
en fungerande kommun.
Calang låg också mitt i fronten under decennier av inbördeskrig.
Mahdi berättar om hur barnen levde i ständig skräck, långa
perioder vågade de inte gå till skolan, det var skottlossning varje
vecka. Men när såväl gerillan som de indonesiska myndigheterna
blickade ut över tragedin konstaterade båda: Det är moraliskt
omöjligt att inte sluta fred och hjälpas åt.
– Tack vare biståndet har vi det bättre idag än vi hade det innan
tsunamin. Vår värld fungerar, vi har fått fred och framtidstro och
optimism, säger Mahdi.
Han är inte ensam, överallt i Aceh talar folk om hur de kunnat
hjälpa varandra både praktiskt och med sorgen. Medan samma
tsunamidrabbade kustbefolkning på Sri Lanka summerar åren
efter flodvågen med:
– Men vem ska hjälpa oss med minnena?
Aceh fick fred. På Sri Lanka utnyttjade regimen situationen för
att gå till offensiv mot de ökända tamilska tigrarna. Med stort
utländskt stöd gick återuppbyggnaden rent fysiskt lika bra som
i Aceh men flera års inbördeskrig och en oförsonlig regering har
gjort det svårt att läka sorgen.

gheten

Kaos med fel sorts hjälp
När medias olyckskorpar slentrianmässigt upprepar att ”hjälpen
inte kommer fram” är de här båda kusterna synnerligen konkreta
exempel på motsatsen. Ändå var all hjälp direkt efter tsunamin
alls inte bra, tvärtom. ”It was total chaos”, som Diakonias chef
på Sri Lanka, Sashi Stephen, uttrycker det. Hon berättar om
hjälparbetare som drog in över ön utan att ha någon som helst
lokal kunskap eller förankring. Plötsligt hade en by fått nya fina
fiskebåtar utan att någon av invånarna hade sysslat med fiske, än
mindre någonsin kört en båt.
Det finns gott om sådana historier. Övergripande internationella
utvärderingar, där bl a Sida varit med, kritiserar starkt en del
stora organisationer, institutioner och länder för att de gav sig in
på platser och i verksamheter de inte kunde, stelbent missade att
samordna och prioritera, inte förstod behoven eller befolkningens
vilja.
Läsningen av de 84 olika redovisningar och rapporter, små och
stora, som under åren lämnats till Radiohjälpen från de många
svenska organisationer som fick pengar, ger en helt annan bild.
Där framgår istället just det lokala ägandet, den kunskap och
erfarenhet och engagemang som fanns på plats.
Nyhetsrapporteringen direkt efter en katastrof ger ofta intryck av
människor som uppgivet sitter och väntar på ”vår” hjälp. Så är det

naturligtvis inte. De första hjälparbetarna efter jordbävningen på
Haiti häromåret var – haitier. Och även fortsättningen bygger på
lokala strukturer.
Radiohjälpens insamling efter tsunamin i Sydostasien inbringade
375 miljoner kronor. Varje krona kanaliserades via beprövade
svenska organisationer till deras lokala kontor och/eller partner.
Det helt avgörande för att alls få del av medlen var att redan tidigare ha funnits på plats, ha nätverk och förankring, ha kunskap och
förmåga att förstå behoven och samverka med lokalbefolkningen.
Och sen, när de tillfälligt uppdykande organisationerna försvunnit (samtidigt med TV-kamerorna), finnas kvar och träget arbeta
vidare för en varaktig återuppbyggnad. För att människor både
ska bli självförsörjande igen och kunna hantera sina upplevelser
och förluster.

Bred och långsiktig insats
375 miljoner räcker långt, inte bara till den akuta fasen. Därför kom den sista kompletterande slutrevisionen först våren 2012, av den allra sista lilla
delen av arbetet på den indiska ö-gruppen
Andamanerna. Därmed är hanteringen av
Radiohjälpens största insats någonsin
formellt avslutad. I pärmarna hos

13

vårt lilla kansli i TV-huset i Stockholm finns material för framtida
forskarlag som vill studera nödhjälp och bistånd, såväl vad som
fungerar bra och vad som kan vara missriktat.
Insatserna som avrapporterats rör Indonesien (Aceh), Sri Lanka,
Indien, Thailand och ett arbete i Somalia. De täcker allt mellan
traumabehandling och fiskenät, mellan vacciner och nya broar,
mellan yrkesutbildning och näringstillskott.
Ett genomgående tema är långsiktigheten. I början gällde det
förstås att rädda människoliv. Sen att få upp tillfälliga bostäder
och distribuera husgeråd och verktyg och filtar och etablera någon
sorts bassjukvård inklusive psykosocialt stöd och trygghet. Och så
den tredje och långa fasen av permanent återskapande av normalt
liv.
Efter att ha under åren såväl sett med egna ögon och läst dessa 84
rapporter känner jag stolthet över vad Radiohjälpen och alla våra
partner bidragit med. Det avgörande har förstås varit de tsunamidabbade människornas egen förmåga och styrka att resa sig efter
ett sådant totalt haveri. Men vi – dvs alla som bidrog i denna
historiska insamling – hjälpte dem med verktygen för att kunna få
livet tillbaka.
Finn Norgren
Radiohjälpens förste generalsekreterare, 2006-2012

Humanitära katastrofer

D

et humanitära biståndet ska rädda liv och lindra nöd vid
naturkatastrofer, väpnade konflikter eller andra katastrofliknande förållanden. Medan utvecklingsbiståndet riktar
in sig på att minska fattigdom och utveckla länder har det humanitära biståndet som mål att lindra den nöd som uppkommit vid
katastrofer. För att det humanitära biståndet ska vara effektivt och
trovärdigt måste det följa de grundläggande humanitära principerna om humanitet, opartiskhet, neutralitet och oberoende. Det
är därför inte självklart att en organisation som är inriktad på
utvecklingssamarbete också kan driva humanitära projekt.
Humanitära katastrofer brukar delas in i plötsliga och
utdragna katastrofer. En plötslig katastrof kan vara t ex
en jordbävning eller en militär intervention medan en
utdragen katastrof kan vara t ex torka eller långvariga
översvämningar. Det kan finnas flera anledningar
till en katastrofsituation som t ex torka i ett
konfliktområde och då talar man om komplexa katastrofer.
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2012 var ett år med huvudsakligen
utdragna katastrofer. Ingen tsunami

fanns på TV-skärmarna och inga storskaliga krig rapporterades i
medierna. Samtidigt pågick en konflikt i Syrien med 100 000-tals
fördrivna och i Sahelområdet i Afrika utvecklades en svältkatastrof
i det fördolda. Radiohjälpen genomförde under sommaren en
insamling till förmån för Sahelområdet men responsen på den
var relativt låg. Totalt samlades 334 669 kronor in för Sahel
och insamlingen fick dessutom ett tillskott på 593 316 kronor
som betalats tillbaka från ett tsunamiprojekt. Radiohjälpen sköt
dessutom till en del oöronmärkta medel och bland annat Plan,
Diakonia och Islamic Relief beviljades medel för arbetet i Burkina
Faso, Mali och Niger.
Ingen insamling genomfördes för Syrien utan Radiohjälpen gjorde
bedömningen, att det är bättre för de organisationer som bedriver
verksamhet i Syrien och angränsande länder att själva göra sådana
insamlingar. Trots detta inkom 19 535 kronor, öronmärkta för
Syrien, till Radiohjälpen. Dessa kommer under våren 2013 att
användas för insatser antingen inne i Syrien eller i närområdet.

”

Glaciärerna smälter och
då växer inte gräset.

E

n slingrande grusväg leder upp till hjärtat i vår jords
klimatförändring. Små vita fluffar rör sig på sluttningarna,
lama och alpacka.

Sista biten måste vi gå – vilket känns i bröstet på 4 300 meters
höjd – till gåden Uthacari. Där morgonsolen just smält nattens
frost så att Anacleto Samayani Churo kan släppa ut sina 250
alpacka, lamans lilla kusin som ger världens finaste ull.
– Jag har aldrig filmat något vackrare, säger Scott Lakey, som
genom åren besökt många av Radiohjälpens projekt men också
filmat över hela världen för alla de stora TV-bolagen.
Ja, det är en episk och fridfull och även tidlös bild. Men här är
inget sig likt.
– Glaciärerna smälter ju och då växer inte gräset längre, säger
Anacleto, som tvingats flytta djuren högre och högre upp för att
hitta bete, med risk för att djuren ska frysa ihjäl på nätterna.
I södra Peru sägs klimatförändringen vara mer dramatisk än
någon annan stans på jorden. Utblottade människor flyr Anderna
och söker sin framtid i nya bosättningar i rena öken, mellan Stilla

Havet och bergen. De floder som ännu bildas av glaciärerna sprids
i gigantiska anläggningar för konstbevattning. På nätterna stjäl
bönderna vatten från systemet och varandra för att klara sig.
De som inte kan klämma in sig i det nya gröna landskapet hamnar ofta i kåkstäder utanför Arequipa, Perus näst största stad. Och
i båda fallen leder denna snabba folkomflyttning – i klimatförändringens skugga – till socialt kaos.
Svalorna och Svenska kyrkan är två av de organisationer som
arbetar både för att människor som Anacleto kan bo kvar och att
klimatflyktingarna kan få en ny tillvaro.
Min sista resa till ett Radiohjälpen-projekt blev i sanning omtumlande. Det var en oförliknelig upplevelse att resa på ”vägar” djupt
inne i (och högt upp!) Anderna. Men framförallt har jag aldrig
sett effekterna av vad som pågår med vårt klimat så påtagligt.
Under de senaste åren har problem med miljö och klimat
accentuerats alltmer i ansökningarna om projektstöd. Jag
befarar att vi får användning för ordet ”klimatflyktingar”
allt oftare.
Finn Norgren
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Så används pengarn
Kampanjer
Under 2012 har Radiohjälpens styrelse beviljat projektmedel från
de insamlingar som finns listade i tabellen nedan. Radiohjälpen
mottar löpande gåvor som är öronmärkta på ett eller annat sätt,
utan att motsvarande insamling gjorts. Om dessa gåvor inte
överstiger 20 000 kronor på ett år ser Radiohjälpen till att vidarebefordra dessa gåvor till en lämplig organisation som arbetar med
de frågor som anges vid inbetalningen. Dessa vidarebefordrade
medel tas inte upp under insamlingarna nedan. Under 2012 mottogs t ex 19 535 kronor för Syrien, 11 140 för Haiti samt 7 000
kronor för Pakistan. Dessutom har mindre gåvor på totalt 73 311
kronor donerats till Radiohjälpen för mycket specifika ändamål.
Även dessa vidarebefordras till lämplig organisation.
Under hösten 2012 genomförde Radiohjälpen en insamlingskampanj tillsammans med SVT:s program Fridlyst. Insamlingen fick
namnet För vår planet och samlade in totalt 40 414 kronor. Pengarna ska, enligt styrelsens beslut, användas till förmån för projekt
som syftar till att människor och djur ska kunna leva tillsammans
på vår planet. Inga lämpliga ansökningar inkom under 2012
varför medlen kvarstår för utdelning under 2013.
Insamling

Antal projekt

Genomsnittssumma

Världens Barn (2011)

75 405 928

101

746 593

Musikhjälpen

17 016 953

37

459 918

5 356 728

12

446 394

687 710

2

485 414

27 816

1

27 816

Östafrika

454 957

2

227 479

Världens Barn (2010)

987 767

3

329 256

99 937 859

129

774 712

Radiohjälpsfonden
Katastrof i Sahel
Burma

Totalt

Geografisk fördelning

Geografiskt sett fördelades Radiohjälpens internationella
medel i enlighet med tabellen nedan. Denna fördelning
återspeglar styrelsens uttalade målsättning att huvuddelen av projekten skall vara i Afrika söder om Sahara
och att Europa skall nedprioriteras.
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Totalt beviljat

na
Geografisk
region

Summa

% av total
summa

Antal projekt

% av totalt
antal projekt

Genomsnittlig
summa

Afrika

69 623 270

69,7%

76

58,9%

916 096

MENA

6 791 283

6,8%

9

7,0%

754 587

Asien

14 594 190

14,6%

26

20,2%

561 315

Latinamerika

6 240 196

6,2%

12

9,3%

520 016

Europa

2 688 920

2,7%

6

4,6%

448 153

Totalt

99 937 859

100,0%

129

100,0%

774 712

Insamlade medel per kampanj, internationella ändamål, 2012
Tabellen nedan visar hur mycket medel som totalt funnits
tillgängliga per fond för fördelning uner 2012. Detta omfattar
den ingående balansen vid årets start, de insamlade medlen samt
eventuella återbetalningar. För att nå fram till summan som finns
för fördelning dras Radiohjälpens administrativa kostnader samt
insamlingskostnader per kampanj av. Om inte alla tillgängliga medel fördelats under året förs de över till nästa års kampanjer.
Det är viktigt att notera, att de insamlade medlen per kampanj
inte överensstämmer med medlen som anges i årsredovisningen.
Detta beror på, att insamlingsperioden för Världens Barn sträcker
sig ända fram till den 31 januari påföljande år, något som i sin
tur beror på, att en del kampanjrelaterade inbetalningar inkom-

Insamling

Ingående
balans

Insamlat

mer först i januari. Inbetalningar som tidigare aviserats hanteras
i årsredovisningen genom reservationer men inbetalningar under
2012 som Radiohjälpens kansli inte vetat om förs verksamhetsmässigt till kampanjen för 2011 och finansiellt till 2012.
Likaså fördelas medlen för kampanjen Musikhjälpen 2011 likaså
under 2012 och omfattar medel som influtit till Radiohjälpen under perioden 2011-07-01 – 2012-06-30. Inte heller här stämmer
alltså den fördelade summan överens med årsredovisningen som
omfattar perioden 2012-01-01 – 2012-12-31 (kalenderår).

Avgår förvaltning

Avgår övriga ändamålskostnader

Tillkommer åter- Att fördela
betalningar

Världens Barn 2011

76 687 270

0

3 293 706

2 368 425

75 761 989

Musikhjälpen 2011

10 273 911

7 830 451

600 000

0

17 504 362

Radiohjälpsfonden

3 228 027

10 149 292

510 000

583 737

13 241 056

210 000
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Kansliet

R

adiohjälpens kansli består av fyra personer som hanterar
all administration. Dessutom har Världens Barn-kampanjen ett eget kampanjkontor som för närvarande är inhyst
hos Rädda Barnen i Sundbyberg. Under de stora kampanjerna,
Världens Barn och Musikhjälpen, får Radiohjälpen också stöd
från projektgrupper på SVT och Sveriges Radio med hanteringen
av programmen. Sedan 2001 återfinns Radiohjälpens kansli i det
k-märkta Karl Johan-huset i Radiohusparken i Stockholm. Av de
fyra personerna på kansliet har under 2012 två personer slutat och
ersatts av nya medarbetare.
Finn Norgren, som 2006 blev Radiohjälpens första generalsekreterare, lämnade i juni Radiohjälpen för arbete i Rwanda.
Han ersattes den 18 juni av Per Byman, som närmast kom från en
tjänst som chef för Sidas humanitära arbete. Per har de senaste 13
åren arbetat för Sida i olika positioner och innan det som informations- och kommunikationsansvarig på Caritas i Sverige. Under 90-talet arbetade Per för det internationella Caritasnätverket
med humanitära projekt och återuppbyggnadsprogram i Bosnien.
Anne Suni kom till Radiohjälpen redan 2001 och ansvarar framför
allt för arbetet med de nationella programmen, framför allt
med Kronprinsessan Victorias fond. Anne hanterar ansökningar, redovisningar och kontakten med de sökande föreningarna.
Dessutom har hon det huvudsakliga ansvaret för Radiohjälpens
websida.
Annica Nyblom lämnade den 30 september positionen som
ekonom hos Radiohjälpen och gick till privat anställning. Hon
ersattes av Linnéa Westring, som är utbildad civilekonom och som
närmast kommer från en tjänst på Skatteverket, där hon arbetade
som revisor. Linnéa har tidigare arbetat på Ernst & Young med
revision av organisationer från den ideella sektorn. Nu är hon
ekonomiansvarig på Radiohjälpen.
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Annika Francke började sommaren 2009 arbeta för Radiohjälpen
och hade då i många år arbetat med bl a produktionsplanering
och tablåläggning på SVT. Annika ansvarar bland annat för den
omfattande tack- och minneskortshanteringen samt för produktionsplanering av Radiohjälpens TV-filmer. Det är också Annika
som hanterar mycket av kontakterna med allmänheten när det
kommer frågor om Radiohjälpens verksamhet.
Ulf Kullberg arbetade under c:a fyra månader med att hjälpa
Världens Barn-produktionen. Hans huvudsakliga uppgifter är att
göra research av profilprojekt samt ta fram fakta och information
till manus och intervjuer i samband med TV-sändningen.
Dessutom har kansliet tagit in extra arbetskraft vid större utskick,
för att hantera toppar i hanteringen av tack- och minneskort samt
för avtalsskrivande. Radiohjälpen har också under året påbörjat
ett närmare samarbete med det separata kampanjkontoret för
Världens Barn kring gemensamt användande av arbetskraft och
resurser.
Under 2012 beslutade Radiohjälpens styrelse att en person till
skulle anställas för att hjälpa till med den finansiella och administrativa hanteringen. Denna rekrytering fick dock skjutas upp,
eftersom både generalsekreteraren och ekonomen byttes ut under
året. I december kunde dock Susanne Ewaldh rekryteras från SRF
(Sveriges Radios Förvaltningsbolag). Susanne tillträder sin tjänst
på Radiohjälpen den 1 februari 2013.

Styrelsen

E

nligt Radiohjälpens stadgar består styrelsen av 13 personer,
varav sju ska hämtas från de olika programbolagen och sex
från organisationsvärlden. Ordförande är enligt stadgarna
den verkställande direktören för Sveriges Television. Sveriges
Radio och Sveriges Utbildningsradio har också ordinarie platser i
styrelsen. Ända sedan 1966, då Radiohjälpen blev en självständig
stiftelse, har programbolagen upplåtit en plats åt en suppleant
från Sida som fungerar som en neutral rådgivare i styrelsen. De
sex styrelseledamöterna från det civila samhället sitter i styrelsen
i personlig kapacitet och utses av styrelsen för Sveriges Television
AB. Under året har flera styrelseledamöter lämnat styrelsen och
ersatts av nya personer.
Styrelsen har under 2012 haft fyra ordinarie möten, alla protokollförda. Mötena ägde rum den 5 mars, 14 maj, 17 september
samt den 19 november. Styrelsemötena har en fast dagordning,
där först stiftelsens ekonomi gås igenom innan styrelsen fattar
beslut om vilka projekt som ska få stöd. Rapportering sker också
från Radiohjälpens olika kampanjer.

Verkställande direktör, Sveriges Television

Vice ordförande
Cilla Benkö
		
Jan Petersson
		

Ragna Wallmark
Kent Wännström
Anna Stål Isaksson
Per Bergkrantz
Bo Forsberg
Agnetha Mbuyamba
Ulrika Årehed
Kågström

Vice verkställande direktör, Sveriges Radio 		
(t o m 30 juni 2012)
Direktör, Analys och kommunikation, 		
Sveriges Radio (fr o m 1 juli 2012)

Programchef, Utbildningsradion 		
(t o m 30 juni 2012)
Chef programsekretariatet,
Sveriges Television (t o m 30 juni 2012)
Programredaktör, programsekretariatet, 		
Sveriges Television (fr o m 1 juli 2012)
Kommunikationschef, Utbildningsradion (fr o m 17 september 2012)
Direktor, Diakonia
Förbundsordförande, Riksförbundet för 		
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar 		
(RBU)
Generalsekreterare, Svenska Röda
Korset

Suppleanter
Pia Kalischer

Ordförande
Eva Hamilton

Ordinarie ledamöter

Thomas Nilsson
Elisabeth Dahlin
Lotta Sondell
Christer Åkesson
Per Byman

Musik- och evenemangsansvarig,
Sveriges Radio
Enhetschef Planering, Sveriges
Television AB
Generalsekreterare, Rädda Barnen
Federationssekreterare, Lika Unika
Utbildare, Internationellt Centrum för 		
Lokal Demokrati
Chef för humanitära enheten,
Sida (t o m 14 maj 2012)

Efter att Per Byman tillträtt som generalsekreterare för Radiohjälpen den 18 juni 2012 var Sidas plats i styrelsen vakant under
hösten. I december nominerade Sida en ny person, Eva
Lövgren, chef för resursenheten vid avdelningen för konflikt- och postkonfliktsamarbete. Eva hann dock inte
deltaga under något styrelsemöte under hösten.
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Melodifestivalen
9 694 479 kronor
FOTO: OLLE KIRCHMEIER/SVT

Nej, Melodifestivalen, eller Mello, som den ju populärt kallas, är
ingen Radiohjälpskampanj. Men den är trots det en av Radiohjälpens viktigaste inkomstkällor under året. Möjligheten att välja
Radiohjälpens nummer när man röstar på sin favoritlåt gav 2012
Radiohjälpen otroliga 9 694 479 kronor i bidrag. Det är ett enkelt
sätt att se till, att rösten på favoritlåten också blir ett mycket påtagligt bidrag till Radiohjälpens arbete i Sverige och utomlands. Finalen 2012 sågs av 4 110 000 personer och genererade 2 053 432
röster som gav Radiohjälpen 3 291 319 kronor.
Dessa pengar går inte öronmärkt till någon separat insamling
utan förs till Radiohjälpsfonden och kan därför användas både för
projekt inom Sverige och i utlandet.
Programledare för Mello detta år var Sarah Dawn Finer, Helena
Bergström och Gina Dirawi. Just det – samma Gina Dirawi som
nio månader senare skulle sitta i en glasbur tillsammans med
Jason “Timbuktu” Diakité och Kodjo Akolor och samla
in pengar till Musikhjälpen. Och vinnare var Loreen,
som med 670 551 röster slog ett nytt röstningsrekord
i Mello. Loreen dök också upp en gång till under
året i Radiohjälpssammanhang – den 14 juli
stod hon på scenen i Borgholm och sjöng för
Kronprinsessan under programmet Grattis
Kronprinsessan! där pengar samlas in till
förmån för Victoriafonden.
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Totalt sedan 2002 har röstningen genom Melodifestivalen samlat
in över 130 miljoner kronor till Radiohjälpen. Det är verkligen ett
exempel på att alla bidrag räknas – stora som små. En enda röst
kompletteras av flera miljoner andra röster och blir stöd till ett av
de viktiga projekt som Radiohjälpen finansierar.
Så även om Melodifestivalen inte är en egen kampanj så är den
en av de viktigaste händelserna för Radiohjälpen under året. Den
är också ett program som hela Sverige relaterar till och har åsikter
om och som ingen kan missa – kanske är den det enda TV-programmet idag som kan frammana känslan av Lennart Hyland och
hur hela Sverige bänkar sig framför TV:n. Och där svenska folket
och TV:n samlas – där ska naturligtvis Radiohjälpen vara med.
För det är svenska folkets generositet och engagemang som gör
det möjligt för Radiohjälpen att göra skillnad.
Radiohjälpen har under hela sin existens varit nära förknippad
med musik och artister. På 40-talet kunde man genom kampanjen Europahjälpen ringa in sin radioönskning till programmet
Grammofontimmen. Programmet, som sändes mellan 1946 och
1949, samlade totalt in 5,2 miljoner kronor till Radiohjälpen
(motsvarande över 90 miljoner i 2012 års pengavärde), pengar
som användes till projekt för att återuppbygga Europa efter andra
världskriget.
Så när du röstar på din favoritlåt i Mello nästa gång hjälper du
inte bara Radiohjälpen att hjälpa – du är också del av en 70-årig
tradition där musik räddar liv!

Årsredovisning
Stiftelsen Radiohjälpen
802007-9755
Styrelsen för Stiftelsen Radiohjälpen får härmed lämna sin redogörelse för stiftelsens utveckling under
räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31

Innehåll:
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Noter
Underskrifter
Revisionsberättelse

Sida
22
27
28
30
31
31
32
35
36

21

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten

S

tiftelsen Radiohjälpens ändamål är enligt stadgarna att
samla in medel för humanitära ändamål, att informera och
upplysa allmänheten om hjälpbehov samt åstadkomma en
positiv inställning till de grupper av människor som är aktuella i
sammanhanget. Radiohjälpens insamlade medel ska endast användas för främjande av stiftelser eller organisationer vars verksamhet
avser att främja vård och uppfostran av barn, lämna understöd för
beredande av undervisning eller utbildning, utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning.
I linje med dessa ändamål arbetar Radiohjälpen med internationellt biståndsarbete, med verksamhet till förmån för personer med
funktionsnedsättning i Sverige och med information och upplysning relaterade till verksamheten i Sverige och internationellt.
Radiohjälpen genomför inte de första två kategorierna själv utan
finansierar insatser som görs av relevanta och kompetenta svenska
partnerorganisationer. Radiohjälpens internationella arbete
inriktas idag på två huvudområden: akut stöd vid humanitära
katastrofer samt internationella utvecklingsinsatser i projektform
med starkt barnfokus.
Radiohjälpens 90-konto, 90 1950-6, beviljades redan 1950 och
utöver att utgöra ett insamlingskonto är detta Plusgirokonto en
viktig kommunikationskanal för givarna, som kan skicka meddelanden till Radiohjälpen på inbetalningsblanketterna. Radiohjälpen registrerar aldrig sina givare och har ingen förteckning
över vilka som donerat pengar. Detta är ett medvetet ställningstagande av styrelsen, som inte vill att Radiohjälpen aktivt bearbetar
tidigare givare till att skänka mer pengar. 90 1950-6 är också
en integrerad del av Radiohjälpens grafiska identitet och ingår i
Radiohjälpens logotyp. Under 2012 ansökte Radiohjälpen om
ytterligare ett 90-konto som ska kopplas till automatisk OCRhantering av inbetalningarna. Detta konto ska komplettera det
befintliga kontot och användas för olika kampanjer, främst riktade
till företag, där en automatisk hantering av gåvogivarna krävs.
Radiohjälpens styrelse har vid ett styrelsemöte 2012 beslutat att
tills vidare inte registrera Radiohjälpen som godkänd gåvomottagare hos Skatteverket.Detta innebär att gåvor till Radiohjälpen
inte ger rätt till skattereduktion. Styrelsen har gjort bedömningen att detta skulle kosta för mycket i relation till vad det skulle
inbringa i form av ytterligare gåvor. Radiohjälpen följer dock löpande utvecklingen på området, inklusive hur andra organisationer med 90-konto hanterar frågan. Skulle omständigheter
uppkomma som föranleder en omprövning av beslutet är
Radiohjälpens styrelse beredd att åter ta upp frågan.
I oktober 2012 välkomnades Radiohjälpen som
medlem i det informella internationella nätverk
av liknande organisationer som har arbetsnamnet Joint Alliances Network. Utöver
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Radiohjälpen ingår organisationer från Belgien, Canada, Italien,
Nederländerna, Schweiz, Storbritannien och Tyskland.

Internationella utvecklingsinsatser i projektform
med starkt barnfokus
Världens Barn
Radiohjälpens största årliga kampanj är Världens Barn som 2012
arrangerades tillsammans med 12 väletablerade organisationer.
Världens Barn är Sveriges största samarbete bland ideella insamlingar. Sammanlagt ingår 21 organisationer tillsammans med
Radiohjälpen i Världens Barn familjen och 12 av dem utgör på
roterande basis kärngruppen varje år. Uppemot 45 000 volontärer
genomför varje år den s k Riksinsamlingen som 2012 samlade in
40 000 000 kronor att läggas till de pengar som samlades in under
den TV-sända galan och genom olika typer av företagssamarbete.
Under 2012 fördelades de medel som samlades in under kampanjen 2011. De organisationer som ingick i kampanjgruppen för
2011 och därmed var garanterade medel under 2012 (kampanjorganisationerna) var följande: Diakonia, Erikshjälpen, Individuell
Människohjälp, IOGT/NTO, KFUM, Lions, Plan Sverige, PMU,
Svenska kyrkan och Vi-skogen, alla med 5% garanterade av de
totala intäkterna, Rädda Barnen med 11% och Röda Korset med
14%.
Från 2011 års kampanj erhöll de 12 kampanjorganisationerna
ovan en öronmärkt andel på 57 515 448 kronor för 54 projekt.
Därutöver fördelade Radiohjälpen ytterligare 17 875 321 kronor
till 47 projekt genomförda av organisationer som inte ingick i
den centrala kampanjgruppen. Exempel på projekt som har fått
pengar är Erikshjälpens arbete med yrkesutbildning, hälsa och
försörjning i Moçambique, Lions arbete med ögonsjukvård i Tanzania och Clowner utan Gränsers program för sjuka och funktionsnedsatta barn i Palestina.
Erikshjälpens projekt syftar till att på sikt stärka bybefokningens
egen förmåga att utveckla lokalsamhället genom att arbeta med
hälsa, utbildning och självförsörjning. Organisationen tänker
bland annat genomföra yrkesutbildning, stödja driften av lokala
hälsocentraler samt arbeta med lokala stödgrupper för hiv-smittade och ämnar totalt nå ut till 2 400 grundskoleelever med skolmaterial samt 13 000 patienter genom hälsocentralerna.
Lions projekt riktar sig till 280 000 kvinnor i Morogorodistriktet
i Tanzania och målet är att få ner mödradödligheten från dagens
730 döda per 100 000 levande födda till c:a 100. Dessutom vill
man få ned den totala baranadödligheten <5 år från 6,8% till
1,5%.

Clowner utan Gränsers projekt har som målgrupp 1 800 barn på
Västbanken, varav 1 200 med någon form av funktionsnedsättning. Målet är, att genom föreställningar och workshops återge
barnen drömmar, hopp och glädje, givet den livssituation de
befinner sig i. Samtidigt vill man stärka en lokal artistgrupp för att
kunna fortsätta med arbetet i framtiden.
Kampanjgruppen för 2012 (och därmed garanterade en andel av
de projektpengar som fördelas under 2013) bestod av följande
organisationer: Diakonia, Läkarmissionen, Föräldralösa barn,
KFUM, Lions, Plan Sverige, PMU, Svenska kyrkan, Unicef och
Vi-skogen med 5% garanterade medel, Rädda Barnen med 11%
och Röda Korset med 14%. Insamlingen under 2012 genererade
totalt 83 821 060 kronor, vilka fördelas av Radiohjälpens styrelsen
under 2013.
Musikhjälpen
I december genomfördes Musikhjälpen för femte gången, detta
år i Malmö, där kampanjen såg sin början 2008. Temat för årets
insamling var Barnen i slummen har rätt till rent vatten och insamlingen genererade 23 301 823 kronor. Under kampanjperioden
10-16 december registrerades dess-utom över 1 000 individuella
insamlingsinitiativ runtom i landet. Den nyframtagna digitala
insamlingsbössan, som förvandlar en smartphone till en insamlingsbössa samlade in 2 miljoner kronor.
Under 2012 fördelade styrelsen 17 016 953 kronor från
Musikhjälpen 2011 till 37 projekt, alla på temat Flickors rätt till
utbildning. T ex fick Svenska Afghanistankommittén 1 000 000
kronor för sitt arbete med att säkra flickors möjlighet till skolgång
och Kvinna till Kvinna fick 370 800 kronor för sitt skolprogram
för flickor i Kivu-provinserna i Demokratiska Republiken Kongo.
Afghanistankommitténs projekt går ut på att utbilda 60 kvinnliga
lärare och skolkonsulenter i hur utbildningen skall utformas för
att flickor i skolorna ska få så bra utbildning som möjligt. Genom
denna utbildning och det undervisningskit som lärarna förses
med ämnar man nå 18 000 elever. Kvinna till Kvinnas projekt
syftar till att bekämpa sexuellt utnyttjande i skolorna genom att
skolelever, främst flickor, ska få kunskap om sina rättigheter samt
med riktade insatser mot våld i skolor och samhället. Projektet har
som mål att nå ut till 1 200 elever i östra Kongo genom seminarier, workshops, utbildning och informationsspridning.

Fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning och/eller kroniskt sjuka i Sverige
Kronprinsessan Victorias fond (Victoriafonden) kan bidra med
stöd till medhjälparkostnader för fritidsaktiviteter för barn och
unga men har också möjlighet att finansiera forskningsprogram.
Under 2012 samlade Victoriafonden in 7 985 359 kronor, varav 3
913 188 kronor i testamenten och dessutom överfördes 1 000 000
kronor från den icke öronmärkta Radiohjälpsfonden. Totalt beviljades 8 958 762 kronor från Victoriafonden till 378 föreningar för
verksamhet i Sverige. Till exempel beviljades Svenska Epilepsiför-

bundet 54 000 kronor till ett läger för unga med svår epilepsi och
Föreningen för funktionshindrade i Skåne beviljades 6 000 för en
dagsutflykt till Tosselilla Sommarland.
Radiohjälpsfonden stödjer utöver internationella program även
aktiviteter för vuxna med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom. Under 2012 beviljades för dessa ändamål 5 339
112 kronor till 336 föreningar i Sverige. Till exempel beviljades
Afasiföreningen i Landskrona 2 300 kronor för medhjälparkostnader vid en bussutflykt runt Ystad och Mag- och tarmföreningen i Dalarna beviljades 37 000 kronor för en rekreationsvecka i
Tandådalen.
Totalt beviljade Radiohjälpen 14 297 874 kronor till förmån för
personer med funktionsnedsättning och/eller kroniska sjukdomar
i Sverige, vilket utgör 12,5% av alla medel som Radiohjälpen
beviljade under 2012.

Akut stöd vid humanitära katastrofer
Under 2012 gjordes inga större insamlingar för humanitära
katastrofer i världen. Insamlingen till stöd för svälten i Sahelområdet i Afrika genererade 334 669 kronor och tillfördes dessutom
593 316 kronor i återbetalade medel från tsunamiinsamlingen
2005, totalt 927 985 kronor. Två projekt i Burkina Faso fick
stöd från dessa medel som kompletterades med medel från Radiohjälpsfonden och Världens Barn. Därutöver beviljades medel
för projekt i Niger och Mali.
För Afrikas Horn samlade Radiohjälpen in pengar redan under
2011 och under 2012 samlades ytterligare 337 739 kronor in.
Under året beviljades medel för två projekt i Kenya och Etiopien,
vilka dessutom erhöll kompletterande finansiering från andra
fonder.

Främjande av informationsuppdraget
Informations- och upplysningsverksamheten genomförs av
Radiohjälpen tillsammans med dess tre huvudmän, Sveriges
Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion. För att uppnå
ändamålen att upplysa om hjälpbehov och att främja en positiv inställning till berörda grupper har Radiohjälpen under året
produ-cerat elva stycken filmer från besök vid olika projekt inom
och utom Sverige. Samtliga har sänts i SVT1 och SVT2 och de
flesta även i SVT World, Sveriges Televisions utlandskanal.
För Musikhjälpens räkning gjordes ett 15 minuter långt
reportage från Etiopien som förutom som inslag i sändningen från Musikhjälpen 2011 sändes i sin helhet fem
gånger under april.
För Kronprinsessan Victorias fond spelades tre
reportage in, alla fem minuter långa och med
Stephan Yüceyatak och Markus Granseth
som reportrar. I Åre besöktes Totalskidskolan och i Västerås stod RBU för
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värdskapet och reportrarna fick tillfälle att prova på racerunning.
Nacka HI fick ta emot det tredje besöket och i det programmet
medverkade även Kronprinsessan Victoria som spelade rullstolsbasket med ungdomarna. De tre reportagen sändes sammanlagt
åtta gånger i mitten av juli.
Vid en reportageresa till Malawi besöktes Röda Korset och
Individuell Människohjälp, som fått pengar från Radiohjälpens
insamling Världens Barn. Fyra olika filmer producerades härifrån,
tre med temat flickors utbildning och en som skildrar livet i skuggan av aids. Sammanlagt femton sändningar fick de fyra programmen under hösten.
I Peru besöktes ett projekt för landsbygdsutveckling där Svalorna
fått pengar från Radiohjälpsfonden. Två reportage spelades in
härifrån och har sänts fem gånger. Nyhetsprogrammet Aktuellt
använde delar av materialet för ett inslag om klimatfrågan.

I början på året producerades fem stycken allmänna appeller på
30 sekunder, tänkta att kunna sändas då och då under de perioder
som önskas, under flera år framåt. Tre av appellerna har också fått
en variant speciellt gjord för att sändas i SVT World. Samtliga
appeller är sända vid ett flertal tillfällen. I juli gjordes en appell för
en katastrofinsamling till Sahel. Den sändes ett sjuttiotal gånger
under juli och augusti. I samband med programmet Fridlyst som
började sändas i september producerade SVT Malmö en appell
för insamlingen “För vår planet”.
Förutom de egna produktionerna har Radiohjälpen på olika sätt
medverkat vid flera av Sveriges Televisions produktioner, såsom
Tillsammans för Världens Barn, Grattis Victoria! och inslag i
Go´kväll och Gomorron Sverige.

Förvaltning
Styrelsen

Kansliet

nligt Radiohjälpens stadgar består styrelsen av 13 personer,
varav sju ska hämtas från de olika programbolagen och sex
från organisationsvärlden. Ordförande är enligt stadgarna
den verkställande direktören för Sveriges Television. Sveriges
Radio och Sveriges Utbildningsradio har också ordinarie platser i
styrelsen. Ända sedan 1966, då Radiohjälpen blev en självständig
stiftelse, har programbolagen upplåtit en plats åt en suppleant från
Sida som fungerar som en neutral rådgivare i styrelsen. De sex
styrelseledamöterna från det civila samhället sitter i styrelsen i personlig kapacitet och utses av styrelsen för Sveriges Television AB.
Under året har flera styrelseledamöter lämnat styrelsen och ersatts
av nya personer. För en fullständig lista över styrelseledamöterna
hänvisas till årsberättelsen, sidan 19.

Under 2012 bestod Radiohjälpens kansli av fyra personer.
Därutöver arbetade en person delar av året för Världens Barnproduktionen och extrapersonal har tagits in för hantering av t ex
avtalsskrivande och utskick av tackkort. Personalen bestod av:

E

Styrelsen har under 2012 haft fyra ordinarie möten, alla protokollförda. Mötena ägde rum den 5 mars, 14 maj, 17 september samt den 19 november. Styrelsemötena har en fast
dagordning, där först stiftelsens ekonomi gås igenom
innan styrelsen fattar beslut om vilka projekt som ska
få stöd. Rapportering sker också från Radiohjälpens
olika kampanjer.

24

Ingen ersättning utgår till styrelseledamöterna för deras arbete i Radiohjälpens styrelse.

Generalsekreterare:

Finn Norgren (t o m juni 2012)
Per Byman (fr o m juni 2012)

Ekonom:

Annica Nyblom (t o m september
2012)
Linnéa Westring (fr o m september
2012)
Anne Suni
Annika Francke

Nationell handläggare:
Administratör:
Kampanjanställd,
Världens Barn:

Ulf Kullberg (4 månader)

Utöver Radiohjälpens kansli finns ett separat kansli för Världens
Barnkampanjen. Detta kansli inryms hos Rädda Barnen och
administreras inte av Radiohjälpen.

Revisorer
Radiohjälpen anlitar PwC som revisorer. Ansvarig revisor är
Nicklas Kullberg och revisor utsedd av regeringen är Camilla
Samuelsson.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

F

inn Norgren, som 2006 blev Radiohjälpens förste generalsekreterare, lämnade i juni Radiohjälpen. Han ersattes
av Per Byman, närmast från Sida där han var chef för det
humanitära arbetet.
Lönehantering, inbetalning av skatter och sociala avgifter samt
upprättande av bokslut, årsredovisning och deklaration har sedan
oktober 2005 utförts av Global Redovisning AB. Under året
sade Radiohjälpen upp samarbetsavtalet med Global Redovisning för att under 2013 ta över detta arbete i egen regi. Detta
möjliggjordes av att Radiohjälpen i december 2012 anställde en
ekonomi- och administrativ assistent som påbörjar sitt arbete
under 2013, vilket skapar utrymme för att hantera de ekonomiska
funktioner som tidigare varit utlagda.
I juni 2005 träffades avtal rörande hantering av testamenterade
gåvor med Familjens Jurist i Huddinge. Under 2010 kompletterades detta med en överenskommelse med ytterligare ett företag,
Juristfirman Liljeskog. Under 2012 sade Radiohjälpen upp avtalet
med Familjens Jurist för att enbart utnyttja Juristfirman Liljeskog
som även anlitas för övriga juridiska ärenden.
Tjänster för bearbetning och produktion av kvittofilmer samt
andra audiovisuella produktioner som används i Radiohjälpens
verksamhet sker huvudsakligen genom Sveriges Television mot
internfakturering. Vid behov anlitar Radiohjälpen även externa
producenter.
Inför Musikhjälpen 2012 beslöt Radiohjälpen och Sveriges Radio
att ta fram en digital insamlingsbössa för att kunna samla in pengar även från personer utan kontanter. Uppdraget gavs till Unwire
och Doberman som tog fram en elektronisk lösning för insamling. Insamlingsbössan kan användas både i en smartphone och
via nätet och erbjuder en säker lösning för att skänka pengar där
pengarna via SMS går direkt till Radiohjälpen. Under 2013 nominerades den digitala insamlingsbössan till teknologipriset IBC
Innovation Awards vid IBC-mässan i Amsterdam. Framtagandet
av den kostade totalt 641 125 kronor, vilket fördelas över tre år.

I år samlades det för Musikhjälpens räkning in c:a 1 990 000
kronor via insamlingsbössan. Med mindre anpassningar kan den
även användas för Radiohjälpens övriga kampanjer.
2012 var första året som Radiohjälpen i samarbete med SVT och
Telia kunde erbjuda en lösning där gåvor via telefon på upp till
200 kronor drogs direkt på din telefonräkning. Tidigare har varje
telefonsamtal genererat ett gåvobrev och en inbetalningsblankett
till givaren. Nu kunde gåvorna dras direkt från telefonräkningen,
något som avsevärt underlättade hanteringen på Radiohjälpens
kansli. Däremot drabbades en av Telias underleverantörer av ett
tekniskt problem som gjorde att en rad telefonoperatörer fick
uppgift om att gåvan till Radiohjälpen skulle beläggas med moms.
Detta i kombination med felaktig information till de berörda
operatörernas kundtjänst och en ovilja hos vissa operatörer att
korrigera felet ledde till en stor upprördhet hos många givare.
Problemen fortsatte långt in på 2013 med felaktiga eller uteblivna
korrigeringar. Vissa operatörer betalade tillbaka den felaktiga
momsen med automatik, hos andra var kunden själv tvungen att
begära återbetalning. Problemen ledde till repor i Radiohjälpens
förtroende hos allmänheten.
2010 påbörjade Radiohjälpen införandet av ett digitalt ansökningssystem för att hantera i första hand de internationella
ansökningarna. För detta ändamål anlitade Radiohjälpen företaget
Orbelon. Efter en inkörningsperiod på två år beslöt Radiohjälpen
under 2012 att systemet inte motsvarade Radiohjälpens förväntningar och behov och sade därför upp avtalet med Orbelon. I
stället har Radiohjälpen tagit fram ett eget system för projektuppföljning där alla internationella projekt finns upptagna och där
uppföljning kan göras bland annat per organisation, geografiskt
område och rapporteringsdatum. I samband med detta har nya
ansöknings- och rapporteringsmallar tagits fram som underlättar
ansökningsförfarandet och hanteringen av de inkomna ansökningarna. Det har även tagits fram nya blanketter för rekvisition och
avtal som förtydligar ansvarsförhållandena mellan Radiohjälpen
och de bidragsmottagande organisationerna.

Finansiella instrument

F

ör stiftelsens kapitalplaceringar finns en finanspolicy som
antagits av styrelsen och som bekräftas varje år. Under
2012 modifierades denna lätt för att ta hänsyn till de nya
finansiella instrument som finns på marknaden och för att tydliggöra skillnaden i hantering av stiftarkapitalet och mer kortsiktiga
placeringar. Placering av stiftelsens medel sker i räntebärande

samt kapitalsäkrade värdepapper. Under 2012 har
sådana placeringar gjorts genom Nordea, Öhman, Ålandsbanken samt SIP Nordic. Styrelsen
uppdrog åt kansliet att under 2013 göra
en mer genomgripande uppdatering av
finanspolicyn.
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Framtida utveckling

E

tt samarbetsavtal med Kungliga Hovstaterna rörande
Kronprinsessan Victorias fond har framförhandlats under
2012 och kommer att undertecknas i januari 2013. Avtalet
kommer att leda till ett närmare samarbete mellan Radiohjälpen
och Hovet kring projekt till förmån för barn med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom. Målet är en effektivare hantering och ett utbyte av erfarenheter mellan parterna.
Under 2013 kommer en ny vårkampanj med fokus på nutrition
att genomföras. Målet är att kombinera insamlingsaktiviteter med
information kring nutrition i public service-anda. Samtidigt syftar
kampanjen till att utveckla konceptet med galor för en ny publik
och en ny mediaverklighet.

mobilabonnemang hos WyWallet, ett bolag som drivs av de fyra
stora mobiltelefonoperatörerna i Sverige. Anledningen till detta
är den nya betaltjänstlagen (2010:751) samt lagen om elektroniska pengar (2011:755) som dels föreskriver att endast godkända
finansinstitut får tillhandahålla elektroniska betalningslösningar,
dels kräver att alla elektroniska transaktioner måste vara spårbara.
Radiohjälpen har tillsammans med SVT försökt driva frågan,
att detta inte skall omfatta insamlingsverksamhet men utan
framgång. Detta får konsekvenser för den digitala insamlingsbössan, som baseras på en SMS-lösning. Radiohjälpen för tillsammans med SVT och Sveriges Radio en dialog med både WyWallet och Unwire, som ansvarar för framtagandet av elektroniska
betalningslösningar för programbolagen.

Under 2012 blev det klart att det i fortsättningen inte kommer
att vara möjligt att skänka pengar via SMS utan att registrera sin

Resultat och ställning

T

idigare år har Radiohjälpen finansierat insamlings- och
administrationskostnaderna med tidigare års balanserade medel som bestått av ränteintäkter från placeringar.
Givet det nuvarande ränteläget täcker dessa medel i år inte längre
stiftelsens kostnader. I stället har 5% av årets insamlade medel i
insamlingarna Musikhjälpen, Radiohjälpen och Victoriafonden
avsatts till insamlings- och administrationskostnaderna som i år
uppgår till totalt 6,1% av insamlade medel. Årets resultat efter
fördelning uppgår därefter till 168 142 kr som i sin helhet balanseras i ny räkning.
Flerårsöversikt (i tusentals kr)
Insamlade medel
Årets resultat
Årets resultat efter fördelning
Balansomslutning
Insamlings- och administrationskostnader
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2012

2011

2010

2009

2008

122 760

116 165

134 720

86 695

106 739

7 070

- 12 150

19 723

-24 181

- 11 901

168

-2 001

-2 881

-885

566

114 683

112 254

119 668

102 144

138 226

6,1%

6,7%

5,6%

8,9%

7%

Resultaträkning
Tkr

Not

Verksamhetsintäkter

1

2012-01-01
2012-12-31

2011-01-01
2011-12-31

Insamlade medel

122 760

116 165

Återförda medel

5 232

5 851

127 992

122 016

-115 788

-128 336

-4 223

-3 829

Summa
Verksamhetskostnader

1, 2

Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

-3 212

-3 904

-123 223

-136 069

4 769

-14 053

1 662

1 522

639

382

Summa

2 301

1 904

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

7 070

-12 150

ÅRETS RESULTAT

7 070

-12 150

Årets resultat enligt resultaträkningen

7 070

-12 150

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från
föregående år

1 633

12 437

-8 535

-2 288

168

-2 001

Summa
VERKSAMHETSRESULTAT
Finansiella poster
Resultat från placeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT

Reservering av ändamålsbestämda medel			
som erhållits men ej utnyttjats under året
Kvarstående belopp för året/förändring
balanserat kapital

8
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Balansräkning
Tkr

Not

2012-12-31

2011-12-31

Digital insamlingsbössa

427

0

Summa

427

0

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

3

4

Inventarier

6

9

Summa

6

9

Långfristiga placeringar

9 055

8 042

Summa

9 055

8 042

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

9 489

8 051

220

163

5 407

3 426

5 627

3 589

Finansiella anläggningstillgångar

5

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6

Summa
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar

60 000

49 706

Summa

60 000

49 706

Kassa och bank

39 567

50 908

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

105 194

104 203

SUMMA TILLGÅNGAR

114 683

112 254
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7

Tkr

Not

2012-12-31

2011-12-31

Stiftelsekapital

10 000

10 000

Ändamålsbestämda medel

96 987

90 085

1 646

1 477

Summa

108 633

101 563

SUMMA EGET KAPITAL

108 633

101 563

4 824

9 620

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

1, 8

Balanserat kapital

SKULDER
Kortfristiga skulder
Beviljade medel
Leverantörsskulder

64

0

206

189

956

881

Summa

6 050

10 691

SUMMA SKULDER

6 050

10 691

114 683

112 254

STÄLLDA SÄKERHETER

Inga

Inga

ANSVARSFÖRBINDELSER

Inga

Inga

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9
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Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten

2012

2011

Verksamhetsresultat

4 769

-14 053

Avskrivningar

217

13

Erhållen ränta

2 324

2 391

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital

7 310

-11 649

Ökning-/Minskning+ av övriga kortfristiga fordringar

-2 061

- 2 497

Ökning+/Minskning- av beviljade medel

-4 797

4 783

Ökning+/Minskning- av leverantörsskulder

64

-500

Ökning+/Minskning- av övriga kortfristiga skulder

92

453

-1 013

2 057

-641

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-8 356

4 295

Årets kassaflöde

-1 046

-7 354

Likvida medel vid årets början

100 613

107 967

Likvida medel vid årets slut

99 567

100 614

Ökning-/Minskning+ av övriga långfristiga placeringar
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd samt god redovisningssed i branschen. Redovisningsprinciperna är, om inget annat
anges, oförändrade jämfört med föregående år.

Redovisning av intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller
kommer att erhållas. Intäkter i form av gåvor intäktsförs som
huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Med gåvor avses
främst insamlade medel från privatpersoner och företag. Gåvor
redovisas normalt enligt kontantprincipen och värderas till verkligt värde. I den mån det på balansdagen finns löften om gåvor
och bidrag från företag och organisationer intäktsförs dessa efter
individuell prövning.

Insamlade medel
Som insamlade medel räknas gåvor från allmänheten, företag,
organisationer och samfund. Till insamlade medel räknas även
testamentsgåvor och donationer samt värdet av skänkta tillgångar.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till
stiftelsens uppdrag enligt stadgarna. I ändamålskostnader ingår
beviljade medel och från och med 2012 även kostnader för information och upplysning samt fördelade gemensamma kostnader
för kansliet. När styrelsen fattar beslut om att bevilja medel till
viss organisation redovisas dessa som kostnad och skuld. De insamlade medel som ännu inte beviljats av styrelsen redovisas som
ändamålsbestämda medel under eget kapital.

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader är de kostnader som direkt hänför sig till insamlingsarbetet och som varit nödvändiga för att generera externa
intäkter. Hit räknas bland annat kostnader för tackkort, insamlingsbössor, programkostnader och insamlingsappeller.

Administrationskostnader
Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för att
administrera stiftelsen. Administrationen utgör en kvalitetsgaranti
för ändamålet och givaren. Här ingår bland annat kostnader för
administrativ personal, revision och andra löpande kostnader för
kansliet.

Donerade tillgångar
Tillgångar, framför allt aktier och andra värdepapper, som doneras
till stiftelsen värderas till verkligt värde vid gåvotillfället. Gåvan
bokas som en omsättningstillgång om tillgången ska avyttras
snarast möjligt. Om syftet är att behålla tillgången redovisas den
som materiell eller finansiell anläggningstillgång. I samband med
att den donerade tillgången realiseras redovisas intäkten i posten
insamlade medel.

Finansiella instrument och värdepappersinnehav
Kortfristiga placeringar värderas till anskaffningsvärdet där avsikten är att behålla instrumenten till förfall. Obligationer förvärvade i syfte att innehas till inlösentidpunkt värderas vid förvärvet
till anskaffningsvärde. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och
inlösenvärde periodiseras så att den effektiva räntan vid förvärvet
är konstant över innehavstiden. Övriga finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuella
nedskrivningar.

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt
plan samt eventuella nedskrivningar. Från och med 2012 tillämpar Radiohjälpen med anledning av framtagandet av den digitala
insamlingsbössan aktivering av utvecklingsutgifter. Detta påverkar
inte öppningsbalansen. Avskrivning görs systematiskt över den
bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Immateriella tillgångar		
Inventarier			

3 år
5 år

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning
beräknas bli betalt.

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 haft
några utgifter för detta ändamål.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden d v s
den utgår från stiftelsens verksamhetsresultat. Det redovisade
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller
utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och
banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som
dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer,
dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har en
kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.
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Noter
Not 1 Insamlingar
VÄRLDENS BARN

2012

2011

Insamlade medel

81 871

76 687

Återförda medel

2 396

3 440

Överfört till Musikhjälpen

-52

RADIOHJÄLPSFONDEN

2012

2011

10 200

8 405

(varav testamenten)

(50)

(668)

Återförda medel

584

594

-1 000

0

-10 107

-5 653

-589

-1 085

-10 696

-6 737

Övriga ändamålskostnader

-210

0

Insamlings- och administrationskostnader

-510

-4

-1 633

2 258

Disponibelt vid årets början

3 228

970

Ändamålsbestämda medel

1 595

3 228

VICTORIAFONDEN

2012

2011

Insamlade medel

0
Överfört till Victoriafonden

Ändamålskostnader
Beviljade medel, utbetalda
Beviljade medel, ej utbetalda

Information
Övriga ändamålskostnader

Insamlings- och administrationskostnader

-75 436

-81 129

-700

-2 570

-76 136

-83 699

-430

0

-210

0

-640

0

-3 308

-3 294

Ändamålskostnader
Beviljade medel, utbetalda
Beviljade medel, ej utbetalda

Årets resultat
Årets resultat
Disponibelt vid årets början
Ändamålsbestämda medel
MUSIKHJÄLPEN

4 131

-6 865

74 111

80 976

78 242

74 111

2012

2011

Insamlade medel

21 868

16 695

Återförda medel

0

9

52

0

-15 017

-11 327

-2 000

-400

-17 017

-11 727

Överfört från Världens Barn
Ändamålskostnader
Beviljade medel, utbetalda
Beviljade medel, ej utbetalda

Insamlade medel

7 985

4 123

(3 913)

(130)

Återförda medel

1 311

1 446

Överfört från Radiohjälpsfonden

1 000

0

Beviljade medel, utbetalda

-7 475

-8 655

Beviljade medel, ej utbetalda

-1 484

-1 736

-8 959

-10 390

(varav testamenten)

Ändamålskostnader

Information

-381

0

Information

Övriga ändamålskostnader

-210

0

Övriga ändamålskostnader

-591

0

-1 093

-441

3 219

4 536

Årets resultat

Disponibelt vid årets början

10 274

5 738

Ändamålsbestämda medel

13 492

10 274

Insamlings- och administrationskostnader
Årets resultat

32
32

-76

0

-210

0

-286

0

-399

-90

652

-4 912

Disponibelt vid årets början

2 145

7 057

Ändamålsbestämda medel

2 797

2 145

Insamlings- och administrationskostnader

SÄRSKILDA MEDEL

2012

2011

836

10 255

(varav Afrikas Horn)

(338)

(9 811)

(Sahel)

(369)

0

Insamlade medel

(Vår Planet)

(40)

0

(Övriga)

(89)

(444)

Återförda medel

348

362

Överfört från Tsunamimedel

593

0

-1 193

-11 953

-51

-3 830

-1 244

-15 783

Årets resultat

534

-5 167

Disponibelt vid årets början

327

5 494

Ändamålsbestämda medel

861

327

Not 4 Inventarier

Beviljade medel, utbetalda

2011-12-31

3
1,3
4,3

3
1
4

2 244
1 057
(359)

2 058
1 035
(399)

Medelantalet anställda:
Kvinnor
Män
Löner och ersättningar
Sociala kostnader:
(Varav pensionskostnader)

0
641

0
0

641
0
-214

0
0
0

-214
427

0
0

0
-55
43

0
-7
97

-89

-83

55
-3
-37
6

7
-13
-89
9

2012-12-31

2011-12-31

Kaupthing Emerging Markets
Nordea Bank Electrolux
Nordea Bank Volvo Treasury
SIP Nordic AB RBS
Öhman RBS
Nordea Bank Sampo
Nordea Bank General Electric
Öhman Commerzbank
Nordea Bank Volvo, räntebevis
Nordea Bank Ericsson, räntebevis
Nordea Bank VW, räntebevis
Nordea Bank Stora Enso, räntebevis

0
0
981
2 000
1 000
1 000
1 013
1 000
517
514
519
511
9 055

1 000
1 048
981
2 000
1 000
1 000
1 013
0
0
0
0
0
8 042

Marknadsvärde

9 064

7 839

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 3 Immateriella tillgångar

Ingående anskaffningsvärden
Årets inköp
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
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Not 5 Långfristiga placeringar

Ingen ersättning utgår till styrelsen för deras arbete. Generalsekreteraren
erhåller en månadslön på 65 000 kr, utöver det tillkommer skattepliktiga
förmåner för TV-licens och prenumeration på en dagstidning (i likhet
med övrig personal).

2012-12-31 2011-12-31

97

Ingående avskrivningar
Förändringar av avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 2 Personal
2012-12-31

2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående anskaffningsvärden

Ändamålskostnader
Beviljade medel, ej utbetalda

2012-12-31

		

Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter Världens Barn
Upplupna intäkter Musikhjälpen
Upplupna intäkter Postogram
Upplupna räntor

2012-12-31
0
4 191
951
87
177
5 407

2011-12-31
24
3 110
0
92
200
3 426

Not 7 Kortfristiga placeringar

Ålandsbanken
Securitas AB
Scania AB

3333

2012-12-31

2011-12-31

60 000
0
0
60 000

20 000
9 883
19 823
49 706

Not 8 Eget kapital

IB

Stiftelsekapital

Världens
Barn

Musikhjälpen

Radiohjälpsfonden

Kronpr.
Victorias
fond

Särskilda
medel

Balanserat
kapital

Totalt eget
kapital

10 000

74 111

10 274

3 228

2 145

327

1 477

101 563

4 131

3 218

652

534

Reserveringar av ändamålsbestämda medel

-1 633

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel

-1 633

Årets resultat efter
fördelning
UB

10 000

78 242

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
2012-12-31
Semesterlöner
93
Upplupna sociala avgifter
90
Särskild löneskatt på pensionskostnader
177
Revisionsarvode
60
Övriga poster
536
956

34

8 535

2011-12-31
101
95
200
100
384
881

13 492

1 595

2 797

861

168

168

1 646

108 633

Underskrifter
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Revisionsberättelse

36
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Bilaga 1
Organisationer som erhållit medel för
internationella insatser under 2012
Världens Barn (garanterade
medel)
Diakonia
Erikshjälpen
Individuell Människohjälp
IOGT/NTO
KFUM
Lions Sverige
Plan Sverige
PMU
Rädda Barnen
Röda Korset
Svenska Kyrkan
Vi-skogen

Världens Barn (Radiohjälpens
andel)
African Care & School
Afrikagrupperna
Amref
Ankarstiftelsen
Athi Lugnås Friends
Barnens Räddningsark
Barnfonden
Chinland Development Society
Emmaus Björkå
Evangeliska Frikyrkan
Hand in Hand
Hoppets Stjärna
Hungerprojektet
Insamlingsstiftelsen Föräldralösa Barn
Islamic Relief
JOHA Trust
Kooperation utan Gränser
Kvinna till Kvinna
Latinamerikagrupperna
Läkarmissionen
Mölndals Rotaryklubb
Noaks Ark
Nordisk Hjälp
Rotarys Läkarbank
SIRA
SOS Barnbyar

Sven Tumba Educational Fund
Svalorna
Svenska Afghanistankommittén
Svenska Baptistsamfundet
Tostan Sverige
Unga Liv
Världsinfektionsfonden

Musikhjälpen
Action Aid
Amref
Arlanda Rotaryklubb
Barnens Räddningsark
Chinland Development Society
Diakonia
Emmaus Björkå
Erikshjälpen
Individuell Människohjälp
JOHA Trust
KFUM
Kooperation utan Gränser
Kvinna till Kvinna
Läkarmissionen
Noaks Ark
PMU
Rädda Barnen
Röda Korset
SIRA
Svalorna
Svenska Afghanistankommittén
Svenska Kyrkan
Unga Liv
Water Aid
Vi-skogen

Stiftelsen Brödet
Sveriges Dövas Riksförbund
Yennenga Progress

Övriga fonder
Chinland Development Society
Diakonia
Islamic Relief
Plan Sverige

Öronmärkta medel som vidarebefordrats utan projektbestämning
Barncancerfonden
Cancerfonden
Hjärt- och Lungsjukas riksförbund
Insamlingsstiftelsen Föräldralösa Barn
Läkare utan Gränser
Plan Sverige
Rädda Barnen
Röda Korset
SOS Barnbyar
Synskadades RIksförbund
Unga Liv
Vi-skogen
Water Aid

Radiohjälpsfonden
ALEF
Dalarnas Dövas Förening
Diakonia
Individuell Människohjälp
Islamic Relief
Lepramissionen
Mutomoprojektet
Plan Sverige

37

Bilaga 2
Organisationer som erhållit medel för
nationella insatser under 2012
Föreningar som beviljats medel
från Victoriafonden
Afasiförbundet i Sverige
Alopeciförbundet
Apertföreningen
Attention Stockholm
Autism- och Aspergerförbundet
Autism- och Aspergerföreningen Skåne
Autism- och Aspergerföreningen Uppsala
län
Autismföreningen Norrtälje
Barnplantorna, Riksförbundet för Barn
med Cochleaimplantat
Boråskretsen av Svenska Scoutförbundet
Dyslexiförbundet Funktionshindrade med
läs och skrivsvårigheter Östergötland
Döva Hörselskadade och språkstörda Barn,
Riksförbundet
Döva Hörselskadade och språkstörda Barn,
Södra
Döva Hörselskadade och språkstörda Barn,
Västra
Döva Hörselskadade och språkstörda Barn,
Östra
Dövblind Ungdom
Dövidrott Södra
Dövidrott Västra
Dövidrott Östra
Eolshälls 4H-gård
Epilepsiföreningen Dalarna
Epilepsiföreningen Norra Skåne
Fagersta Handikappsportklubb
FAS-föreningen
Friluftsfrämjandet region Mälardalen,
Handikappskidskolan
Förbundet Blödarsjuka i Sverige
Föreningen Fragile-x
Föreningen för Funktionshindrade
i Skåne län
Föreningen Gränslösa Läger
Föreningen Idrott För
Handikappade
Föreningen Snörullarna
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Föreningen Totalskidskolan
Föreningen Uddevalla Sim
Föreningen Åhuslägret
Föreningstecken Teckenryttarna
Föräldraföreningen för synskadade barn
och ungdomar, Väst
Gymnastik och Idrottshögskolans HIF
Gävle Judo Club
Göteborgs Kungliga Segelsällskap – Ideell
förening
Göteborgs länsförbund av 4H
Hallands länsförbund av 4H
Halliwickklubben Ankan
Halliwickklubben Viggen
Handikappföreningarna Dalarna
Handikappföreningen Lunk i Kring
Handikappidrottsföreningen Klinten
Handikappidrottssällskapet Solkusten
Handikappseglarklubben Vindens Vänner
Hidde Iyo Dhaqan
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärtebarnsfonden
Hjärtebarnsföreningen Region Mitt
Hjärtebarnsföreningen Öst
Horsahallens Gille
Höreslskadades Riksförbund distrikt Halland
Idrottsföreningen För Alla Handikappade
Idrottsklubben Hephata
Idrottsklubben Virtus
ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade
KFUM Umeå
Kommittén för försvaret av kvinnors rättigheter
Korpen Ludvika
Korpföreningen Heros
Kraniofaciala föreningen
Kristina GIF
Kristna Synskadades förening Syskonbandet
Kulturföreningen Röda Hjärtan
Kvarnby IK, Team Maximoz
Leksands Skytteklubb
Lindesbergs Handikapp Hästklubb

Lunds Handikappidrottsförening
Nacka Handikappidrott
NF-förbundet Sverige
Njurförbundet
Nätverket för Ovanliga kromosomavvikelser
Odenslunds 4H-gård
Oxie Golfklubb
Passalen – Ideell förening
Pingstförsamlingarnas Handikappverksamhet
Ponnygården Arken
Primär Immunbrist Organisationen
Psoriasisförbundet
Region Väst av Sveriges Kristna
Handikappförbund
Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering
Retts Syndrom Sverige
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn
och Ungdomar Örebro
Riksförbundet Ekeskolans Vänner
Riksförbundet för Cystisk Fibros
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn
och Ungdomar
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn
och Ungdomar, Blekinge län
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn
och Ungdomar, El-hockey Gotland
Riksförbundet för Rörelsehindrade
Barn och Ungdomar, Göteborg Alpin
Handikappskidskola
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn
och Ungdomar, Kalmar
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn
och Ungdomar, Skåne
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn
och Ungdomar, Stockholms län
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn
och Ungdomar, Uppsala
Riksförbundet för Rörelsehundrade Barn
och Ungdomar, Bohuslän
Riksförbundet Mag- och Tarmsjuka
Riksförbundet Unga Allergiker
Riksföreningen för CAH
Romfartuna United GIF

Röda Korset Vallåkra Ungdomskrets
Skånes Dövas Ungdområd
Skånes Handikappidrottsförbund
Snörullarna
Solens IF
Stamningsförbundet
Stiftelsen Skota Hem
Stockholms Dövas Ungdområd
Stockholms Stadsmission
Storstockholms Diabetesförening
Stättareds 4H-klubb
Svensk Dysmeliförening
Svenska CDG-föreningen
Svenska Celiakiungdomsförbundet
Svenska Downföreningen
Svenska Dövidrottsföbundet, Basket
Svenska Epilepsiförbundet
Svenska Föreningen för Tuberös Skleros
Svenska MPS-föreningen
Svenska OCD-förbundet Ananke
Svenska Service- och Signalhundsförbundet
Svenska Vacterlföreningen
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Synskadade Umgänge Gemenskap Idrott
Synskadades Riksförbund Finnveden
Synskadades Riksförbund Skaraborg
Södertälje Simsällskap
Södertörn Handikapp Innebandyförening
Söderåsens Dorsgårds Natur- och Upplevelseförening
Teater Sagohuset
Uddevalla Ridklubb
Unga Hörselskadade
Unga Hörselskadade i Stockholms län
Unga Synskadade Småland Blekinge
Uppsala KFUK-KFUM
Varbergs Handikappidrott
Varbergs Segelsällskap
Williams Syndromföreningen
Ästads 4H-klubb
Örebro Dövas Innebandyförening

Föreningar som beviljats medel
från Radiohjälpsfonden
Afasiföreningen Dalarna
Afasiföreningen Gävleborg
Afasiföreningen Halland
Afasiföreningen Helsingborg
Afasiföreningen Landskrona
Afasiföreningen Norrbotten
Afasiföreningen Sandviken
Afasiföreningen Skåne län
Afasiföreningen Stockholms län
Autism- och Aspergerförbundet
Autism- och Aspergerföreningen Västernorrland
Bjuvs Handikappförening
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet,
Boden

Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet,
Borlänge
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet,
Eksjö
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet,
Falköping
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet,
Falköping
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet,
Kungälv
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet,
Malmö
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet,
Markaryd
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet,
Vellinge
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet,
Ängelholm
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet,
Örebro
Friluftsfrämjandet Region Mälardalen
Förbundet Blödarsjuka i Sverige
Föreningen för de Neurosedynskadade
Föreningen Svenska Specialläger
Föreningen Tränarna Golf för motoriken
Handikappföreningarna Dalarna
Handikappföreningarna Jönköpings län
Handikappidrottsföreningen Linblomman
Handikappvännerna Sjöbo
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Dalarna
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Skåne
län
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Västra
Götalands län
Hjärt- och Lungsjukas länsförening Dalarna
Hörselskadades Riksförbund distrikt Halland
ILCO Dalarnas förening för stomi- och
reservoaropererade
KFUM Örebro
Klippan Bak och Fram
Kooperativet Inuti 2
Lera med mera
Mag- och Tarmföreningen Dalarna
Parkinson NU Norra Älvsborg Bohuslän
Rekarne Folkdansgille
Riksförbundet Attention
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn
och Ungdomar, Skaraborgs Resekommitté
Röda Korset, Centrumkåren
Röda Korset, Fårökretsen
Röda Korset, Mellersta samverkansrådet
Gotland
Röda Korset, Södra samverkansrådet
Hemse
Stiftelsen Fountain House Stockholm
Stockholms Stadsmission
Strokeföreningen Enköping Håbo
Strokeföreningen Malmö
Strokeföreningen Ystad
Strokeföreningen Öresund

Studieförbundet Vuxenskolan Värmland
Svensk Dövgolf
Sverigefinska Synskadadeförbundet Borås
Sverigefinska Synskadadeförbundet
Norrbotten
Sveriges Dövas Riksförbund
Synskadades Riksförbund Norrbotten
Sällskapet EMDI
Södertälje Handikapp IF
Södertälje Handikapp IF
Söderåsens Forsgårds Natur- och Upplevelseförening
Tullans Resor

Riksförbund som beviljats medel från Radohjälpsfonden och/
eller Victoriafonden
Astma- och Allergiförbundet
Svenska Diabetesförbundet
För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Personskadeförbundet RTP
Reumatikerförbundet
Svenska Ridsportförbundet (endast från
Victoriafonden)
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
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Telefon: 08/784 00 00
E-mail: radiohjalpen@svt.se
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