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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET:

Sverige är fantastiskt

S
Skolbarn i Maputo,
Moçambique
FOTO: JOACHIM VOGEL
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verige är fantastiskt. En snabb googling
ger vid handen att det möjligen är en slogan
från Turistrådet men det kan också vara ett
politiskt kampanjbudskap från 80-talet. Ingen
verkar riktigt veta vad som kom först.

Men 2017 bekräftar verkligen att Sverige är fantastiskt.
När tidningsrubrikerna är svartare än på länge och de politiska partierna tävlar om att ge den mörkaste beskrivningen av Sverige någonsin – ja precis då visar alla vi som bor i
Sverige hur fantastiskt det här landet är. När Musikhjälpen
berättar om vad sexhandeln med barn innebär – då slår
Musikhjälpen alla rekord och samlar in lika mycket pengar
som under Musikhjälpens fem första år tillsammans. När
Världens Barn visar vad det betyder att vara barn i mindre
lyckligt lottade länder – då samlar Världens Barn in mer
pengar än på tio år. När kronprinsessan firar sin 40-årsdag
i TV och inför 1,6 miljoner TV-tittare nämner vad Kronprinsessan Victorias fond betyder för barn och ungdomar
med funktionsnedsättning – då ökar insamlingen till
fonden under TV-sändningen med 55%. När vi genomför
kampanjen Hungerhjälpen, som en respons på de fyra
hotande svältkatastroferna under 2017 (Jemen, Somalia,
Sydsudan och området runt Tchadsjön) leder det till att vi
samlar in 18,7 miljoner kronor.
Jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst. Sverige är
fantastiskt. Och det är alla vi som bor i Sverige som gör
landet till vad det är. Som ställer upp. Som bidrar. Som
åker skidor genom halva Sverige för att samla in pengar.
Eller som bakar bullar non-stop för att sälja i skolan.
Och det handlar inte bara om pengar, även om pengarna
är viktiga för att våra partners ska kunna bedriva sin viktiga verksamhet. Det är minst lika viktigt att kunna sprida
kunskap och att skapa ett engagemang i den svenska befolkningen. Genom samarbetet med Sveriges Television,
Sveriges Radio och Utbildningsradion har Radiohjälpen
en möjlighet att nå ut till allmänheten och informera om
biståndsfrågor. Vid Musikhjälpen tittar vi exempelvis inte
enbart på hur mycket pengar som samlas in utan mäter
även hur många engagemang som finns runt om i landet,
vilket var 586 000 stycken år 2017.

Världens Barn 2017 samlade in 88 265 141 kronor.
FOTO: SVT

Det blir mycket siffror, eftersom det till syvende och sist
är de insamlade pengarna som gör att vi kan förbättra
situationen för några av världens mest utsatta människor.
Men det jag tar med mig, när jag nu lämnar Radiohjälpen efter snart sex år, är hur fantastiskt Sverige är. Hur
vi tillsammans visar vad solidaritet betyder. Hur många
små bidrag tillsammans kan göra stor skillnad. Och det
är några ord som speciellt kommer att ringa i mitt huvud.
Tillsammans är ett. Solidaritet ett annat. Folkrörelse ett
tredje. Jag vet – lite mossiga ord. Kanske inte lika moderna
som outsourcing eller alternativa fakta men ändå ord som
är lika relevanta i dag som när de först gjorde intåg i det
svenska språket. Bland annat därför att ni – alla Radiohjälpare runtom i Sverige – har fyllt dem med innehåll. Äkta
innehåll. Sverige är fantastiskt.
Tack.
Per Byman
Radiohjälpens generalsekreterare juni 2012 – februari 2018

FRAMSIDAN: Ousamane och Mossane bor i Younoufere i norra Senegal och är barn till byns veterinär,
Aissabou är deras kusin. Läs mer om verksamheten som fått stöd i byn på sid. 27.
FOTO: RADIOHJÄLPEN/MARIA HALVORSEN
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OM RADIOHJÄLPEN
Radiohjälpen grundades 1939 och blev en
stiftelse 1966, med Sveriges Television (SVT),
Sveriges Radio (SR) och Sveriges Utbildningsradio (UR) som huvudmän. Radiohjälpens uppdrag är att samordna och genomföra all insamlingsverksamhet inom svensk
public service* och att omvandla insamlade
medel till kvalitativ verksamhet nationellt och
internationellt. Som en fristående stiftelse
inom public service utgör Radiohjälpen en
oberoende och opartisk plattform där givare,
public service och organisationer möts för att
stärka människors rättigheter i Sverige och
internationellt.
*Public service kallas radio eller tv som bedrivs
självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället, och
är producerad, finansierad och kontrollerad av
allmänheten.

RADIOHJÄLPENS
LÅNGSIKTIGA MÅL
Radiohjälpen arbetar för att stärka människors
rättigheter, rädda liv och lindra nöd. För att
uppnå det genomför Radiohjälpen insamlingskampanjer och finansierar projekt och aktiviteter, i Sverige och internationellt. Projekten
internationellt ska alltid inkludera de mest
utsatta och sårbara människorna, oavsett om
det handlar om humanitärt arbete eller långsiktigt utvecklingssamarbete. Det internationella
arbetet ska utgå från internationella överenskommelser, som konventionen om mänskliga
rättigheter, barnkonventionen, de humanitära
principerna och internationell humanitär rätt.
Det nationella arbetet ska utgå från internationella överenskommelser, som konventionen
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och barnkonventionen.

Flicka i Jemen.
FOTO: ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE
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PROJEKTSTÖD

Aissatou, 20 år, och sonen Sakou Sow
bor i en by i Senegal som nu helt slutat
med könsstympning.
FOTO: RADIOHJÄLPEN/MARIA HALVORSEN

SÅ JOBBAR
RADIOHJÄLPEN
INSAMLING
Radiohjälpens övergripande mål med insamling är att kunna stärka fler människors rättigheter, rädda liv och lindra nöd. I vår unika
roll som en stiftelse inom public service har vi möjlighet att nå ut
och engagera stora delar av den svenska befolkningen i våra
insamlingskampanjer. Vi har för närvarande fyra återkommande
kampanjer; insamling till Radiohjälpsfonden via Melodifestivalen,
programmet Grattis kronprinsessan! till förmån för Kronprinsessan
Victorias fond, samt insamlingarna Världens Barn och Musikhjälpen.
Till Radiohjälpen kommer det löpande in gåvor via framUtöver detta kan katastrofinsamlingar startas på uppdrag av Radioförallt styrelse.
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ÅTERKOPPLING
Radiohjälpens övergripande mål med återkoppling är att visa effekterna av våra insamlingar till allmänhet och givare. Vi tar årligen fram
ett antal filmer med syftet att visa givare hur deras bidrag har omsatts i kvalitativ verksamhet. Vi strävar efter att få en så bred spegling som möjligt av internationella projekt och aktiviteter i Sverige
som fått stöd från någon av Radiohjälpens insamlingar. I filmerna
kan Radiohjälpen även välja att belysa en viss fråga, internationellt till exempel effekten av klimatförändringar och orsaker till en
Radiohjälpen tar årligen fram ett antal filmer med det
svältkatastrof, och i Sverige hur det är att leva med någon av våra
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Vi redovisar hur många aktivi-

teter som kunnat genomföras nationellt tack vara gåvor, hur många
människor vi kunnat bistå i respektive kampanj samt hur internationella medel fördelats på länder och organisationer.

NATIONELL VERKSAMHET

INTERNATIONELL VERKSAMHET

Radiohjälpens nationella arbete utgår bland annat från barnkonventionens artikel 23 ”Ett barn med funktionsnedsättning har rätt
till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på
lika villkor” och FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättnings artikel 30, punkt 5 om att göra det möjligt
för personer med funktionsnedsättning att på samma villkor som
andra delta i rekreations- och fritidsverksamhet och idrott. Radiohjälpen menar att både barn och vuxna med funktionsnedsättning
ska ha samma rätt till en aktiv fritid som alla andra. För att skapa
förutsättningar till en meningsfull och aktiv fritid ger Radiohjälpen
stöd till föreningar för bland annat lägerverksamhet, resor, utflykter och idrottande; aktiviteter som kräver resurser för både extra
personal och anpassad utrustning.

De projekt som Radiohjälpen finansierar internationellt verkar för
att människor ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter, samt
att lindra nöd och rädda liv. Beviljade medel går endast till projekt
hos Radiohjälpens beprövade partnerorganisationer som varit
verksamma på plats en längre tid och är lokalt förankrade. För att
bli partnerorganisation krävs bland annat att organisationen är etablerad i Sverige, har ett 90-konto och har starka system för intern
styrning och kontroll. De organisationer som beviljas medel får
använda max 7% till administration för kvalitetssäkring och revision.
De organisationer som ingår i den så kallade Världens Barn-familjen har garanterade medel från årets insamling och får använda
15% av beviljade medel till administration.

Föreningarna som ansöker om
medel ska vara ideella medlemsföreningar, ha funnits
i minst två år samt ha ett
plus- eller bankgirokonto
och ett organisationsnummer. Ansökan ska
främst avse bidrag till
kostnader för medhjälpare, de personer som på
FUB Jönköping anordnade en Sommarolika sätt hjälper den som
vecka på Segolstorp, ett perfekt
tillfälle att träffa nya kompisar.
behöver extra stöd. Ingen
FOTO: ANGELIKA HALLBERG
del av bidraget får användas till
administration*.

Ansökningsprocessen för internationell verksamhet:

*Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
(RSMH) administrerade under 2017 en del av sina lokalföreningars ansökningsprocesser och redovisningar. För detta arbete fick RSMH rekvirera
max sju procent av beviljat bidrag till administration.

Ansökningsprocessen för nationell verksamhet:
1. En förening gör en ansökan i det elektroniska ansökningssystemet Zapote/Apply. Kansliet kontrollerar att de formella kraven
uppfylls och att eventuella tidigare beviljade medel har redovisats.
2. Ansökan bereds och underlaget lämnas till det nationella arbetsutskottet som efter en genomgång lämnar sitt förslag till styrelsen.
3. Till styrelsens sammanträde har i förväg några ansökningar valts
ut för diskussion. Ledamöterna kan också själva ta upp frågor kring
enskilda ansökningar. Beslut fattas.
4. Närmaste dagarna efter styrelsens beslut skickas ett besked via
det elektroniska ansökningssystemet till de sökande. I beskedet
finns villkor för användning, rekvirering och redovisning. Beviljade belopp över 30 000 kr får rekvireras innan aktiviteten startar.
Beviljade belopp under 30 000 kr rekvireras i samband med att
redovisningen skickas in. Om föreningen beviljats ett bidrag över
100 000 kronor skrivs ett avtal.
5. Senast tre månader efter att aktiviteten har genomförts ska
rekvisition och redovisning ha skickats till Radiohjälpen. Redovisningen ska godkännas av föreningens förtroendevalda revisor och
innehålla kopior av fakturor och kvitton. De föreningar som har ett
avtal ska låta en kvalificerad revisor granska och godkänna redovisningen innan den skickas till Radiohjälpen.

1. En godkänd partnerorganisation inkommer med en ansökan
och kansliet gör en inledande beredning. Kansliet kontrollerar att
de formella kraven uppfylls och att det inte finns några utestående förpliktelser mot Radiohjälpen.
2. Ansökan bereds och det färdiga beredningsunderlaget lämnas
till det internationella arbetsutskottet för diskussion. De lämnar
ett förslag till beslut till Radiohjälpens styrelse.
3. Styrelsen beslutar vid sitt sammanträde om projektansökningar skall beviljas eller avslås. Om projektansökan inlämnats av en
organisation som har en representant i Radiohjälpens styrelse
måste hen lämna rummet under diskussion och beslut. Vid
brådskande ärenden, tex katastrofinsatser, kan beslut fattas per
capsulam.
4. När besluten har fattats tar kansliet fram avtal för de beviljade
projekten. Avtalet reglerar bland annat genomförande, rapportering, revision och återkoppling.
5. När projektet är avslutat återrapporteras det till Radiohjälpen,
både narrativt och genom en reviderad finansiell rapport. Om
en organisation inte uppfyller alla paragraferna i avtalet eller om
projektet inte genomförts efter överenskommen plan, kan Radiohjälpen begära återbetalning av hela eller delar av det beviljade
beloppet.

Så mäter vi framsteg inom projektstöd
Radiohjälpens övergripande mål med projektstöd är
att omvandla insamlade medel till kvalitativ verksamhet för att stärka människors rättigheter. Här mäter
vi framsteg i form av kvaliteten i vårt arbete med att
fördela medel och följa upp dess effekter. För att stödja
kvalitativ verksamhet, krävs en gedigen ansökningsprocess och rutiner för uppföljning av projekten. Varje
år granskar vi utvalda internationella projekt med hjälp
av uppfölj-ningsverktyget ACA (Administrative Capacity
Assess-ment), som används för att bedöma implementerande organisationers interna kapacitet för administration, styrning och kontroll. Verktyget är dels tänkt att
spridas till Radiohjälpens partners som inte har egna bedöm-ningsverktyg eller vill utveckla befintliga verktyg,
dels att användas på de fältbesök Radiohjälpen gör.

I de fall en förening inte följer villkoren kräver Radiohjälpen en
återbetalning.
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KVALITETSSÄKRING
Radiohjälpen har som övergripande mål att kvalitetssäkra verksamheten och användandet av
insamlade medel för att säkerställa effektivitet
och att projekt uppnår förväntade resultat. Vi ser
löpande över Radiohjälpens befintliga policys och
processer samt hur vi kan utveckla våra system
för intern styrning och kontroll. Ett annat mål inom
kvalitetssäkring är att aktivt stärka och kompetensutveckla styrelse och personal.

Så mäter vi framsteg inom kvalitetssäkring
Radiohjälpen arbetar aktivt med att utveckla och
kvalitetssäkra verksamheten. Radiohjälpen avser
att under 2018 och 2019 implementera ramverket
COSO som ett led i det systematiska arbetet med
intern styrning och kontroll och dess uppföljning.
En del i detta arbete har varit att se över Radiohjälpens interna rutiner och policys.

Sätt att stödja
Radiohjälpens arbete
Gåvor och gåvokort
På www.radiohjalpen.se kan du enkelt ge en gåva
och beställa minnes- och gratulationskort.
Månadsgivare via autogiro
Som månadsgivare bidrar du till kontinuitet och
långsiktighet i Radiohjälpens arbete. På www.
radiohjalpen.se/månad kan du fylla i en autogiroanmälan och signera med e-legitimation eller
skriva ut en blankett och posta.
Månadsgivare via sms
Stöd Radiohjälpens katastrofarbete som månadsgivare genom att sms:a MÅNAD till 72 999 för
att skänka 100 kronor/månaden, beloppet dras
från din telefonräkning/mobilkonto. 93 % tillfaller
Radiohjälpen efter avgift till leverantörerna av de
tekniska lösningarna. Eventuell trafikavgift kan
tillkomma.
Testamentsgåva
Önskar du lämna en testamentsgåva kan du ange
Radiohjälpen i ditt testamente (ange även Radiohjälpens organisationsnummer 802007-9755).
Vid frågor vänligen kontakta oss via e-post radiohjalpen@svt.se eller telefon 08-784 00 00.
Gåva via Swish, plus- och bankgiro
Du kan när som helst stödja Radiohjälpen genom
att sätta in ett valfritt belopp via Swish 90 1950 6,
på plusgiro 90 1950-6 eller bankgiro 901-9506,
märk insättningen med den insamling som du vill
stödja, t ex Världens Barn, Musikhjälpen, Kronprinsessan Victorias fond, Radiohjälpsfonden eller
katastrofer.
SMS-gåvor
Sms:a 100 till 72 999 för att ge 100 kronor
till Radiohjälpsfonden.
Sms:a VIC100 till 72 999 för att ge 100 kronor
till Kronprinsessan Victorias fond.
Sms:a VB100 till 72 999 för att ge 100 kronor
till Världens Barn.
Sms:a MH100 till 72 999 för att ge 100 kronor
till Musikhjälpen.
Sms:a KATASTROF till 72 999 för att ge 100
kronor till Radiohjälpens katastrofarbete.
93 % tillfaller Radiohjälpen efter avgift till leverantörerna av de tekniska lösningarna. Eventuell
trafikavgift kan tillkomma.
Gåva via telefon
Ring 099-90 1950 för att ge 100 kronor till Radiohjälpens katastrofarbete. 93 % tillfaller Radiohjälpen efter avgift till leverantörerna av de tekniska
lösningarna. Eventuell trafikavgift kan tillkomma.
Egna insamlingar
Läs mer om hur du kan engagera dig och starta
egna insamlingar på www.radiohjalpen.se.

Ugandas Röda Kors, Vattendistribution till de människor som nyligen
anlänt till flyktingläger i Uganda.
FOTO: UGANDAS RÖDA KORS
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2017

JULI
• Kronprinsessan Victoria fyller 40 år den 14 juli och
SVT sänder traditionsenligt Grattis kronprinsessan!
från Borgholm på Öland. Under sändningen samlades rekordsumman 3 547 656 kr in.

I KORTHET

DECEMBER
JANUARI
• Jannike Fager efterträder Sophie Fyrk som internationell programhandläggare.

JUNI

FOTO: RADIOHJÄLPEN /MARIA HALVORSEN, SVT, NORDISK DRAMA & DOKUMENTÄR, JOACHIM VOGEL, LEROY MEDIA, RADIOHJÄLPEN/ASTRID JANSEN, SVT/ADRA SVERIGE, MATTIAS AHLM/SVERIGES RADIO

• Musikhjälpen firar 10-årsjubileum i Umeå med
temat ’Barn är inte till salu’ och samlar in 80 551
509 kr
• Radiohjälpen sänder en katastrofappell med fokus
på det akuta läget i Jemen.

• Ulrika Hesseborn avslutar sitt vikariat som assistent
till generalsekreteraren.
• Joachim Vogel reser till Moçambique och besöker
två Världens Barn-projekt. Filmerna från besöken
visas i programmet Go´kväll under oktober.
• Årets insamling till Kronprinsessan Victorias fond
startar när jubileumsprogrammet Kronprinsessan
Victorias fond 20 år sänds på nationaldagen.

AUGUSTI
• Hanna Lindström kommer tillbaka som assistent till
generalsekreteraren efter föräldraledighet.
• En insamling genomförs tillsammans med Berwaldhallen till förmån för miljöarbete kring Östersjön.
• Arbetsgruppen som ska se över Radiohjälpens
nationella verksamhet sammanträder för första
gången.

FEBRUARI
• Radiohjälpen besöker Tostans projekt i Senegal.
Mer om detta projekt på sidan 26.

MAJ
• Musikhjälpen 2016 – Återblicken sänds, ett 60
minuter långt sammandrag från insamlingsveckan i
Örebro i december.
• Radiohjälpens styrelse väljer Kammarkollegiet som
ny kapitalförvaltare.

NOVEMBER
• Radiohjälpen reser till Rumänien och Moldavien
för att följa upp två Världens Barn-projekt. Vid besöket används det nya verktyget för bedömning
av organisationers interna styrning och kontroll.
• Radiohjälpen deltar vid årsmöte med den internationella samarbetspartnern Emergency Appeals
Alliance (EAA)
• Radiohjälpens styrelse antar nya kriterier för ’barn
som huvudsaklig målgrupp’ i Världens Barn-projekt.
• Den nya visselblåsarfunktionen på Radiohjälpens
webbplats lanseras.

OKTOBER
SEPTEMBER
MARS
• Radiohjälpen reser till Kenya med Kattis Ahlström
och Reuben Sallmander för att spela in appeller
för Hungerhjälpen. Kampanjen hade vid årets slut
samlat in 18 679 321 kr.
• Insamlingen under finalen i Melodifestivalen når
det högsta resultatet sedan 2008 och samlar in 3
736 592 kronor till Hungerhjälpen.
• Styrelse och kansli diskuterar Radiohjälpens vision,
mission och strategiska målområden på ett gemensamt seminarium.
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APRIL
• Inspelning av intervjuer till jubileumsprogrammet
Kronprinsessan Victorias fond 20 år.

• Musikhjälpen är nominerad i kategorin Årets program och Kodjo Akolor är nominerad i kategorin
Årets manliga programledare på Kristallengalan
• Radiohjälpens kansli deltar i uppstartsmötet inför Världens Barn 2017 tillsammans med partnerorganisationer,
regionsamordnare från Världens
Barn-kampanjen och public servicebolagen.
• Radiohjälpen påbörjar arbetet att införa
ramavtal med några partnerorganisationer.

• Galan Tillsammans för Världens Barn sänds i SVT
och lyfter att kampanjen firar 20 år genom tillbakablickar och möten med människor som deltagit i
olika projekt under dessa 20 år.
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Flicka i Hakimpara camps, Bangladesh.
FOTO: MICHAEL DROST-HANSEN/RÖDA KORSET

Radiohjälpsfonden

INSAMLADE MEDEL
UNDER 2017:

3,9 milj kr

För stärkta mänskliga rättigheter och hjälp vid katastrofer
Radiohjälpsfondens insamlade medel är inte öronmärkta
för ett visst ändamål, utan kan beviljas till både nationell och
internationell verksamhet. Insamling till Radiohjälpsfonden
sker främst under Melodifestivalen, genom att tittarna kan
välja att rösta med Radiohjälpens nummer, för att på så sätt
ge ett bidrag. Nationellt används medel från Radiohjälpsfonden till fritidsaktiviteter för vuxna med funktionsnedsättning,
som anordnas av ideella föreningar, medan det internationellt
går till både utvecklingsprojekt och katastrofhjälp.
Detta år gick intäkterna från finalen i Melodifestivalen (3 736
592 kronor) direkt till insamlingen Hungerhjälpen och finns
alltså inte med i sammanställningen ovan. Intäkterna från
delfinalerna och Andra Chansen gick som vanligt till Radiohjälpsfonden.

Beviljade internationella projekt
från Radiohjälpsfonden
Under 2017 beviljades fyra organisationer totalt 2 421 309
kronor för fem projekt i Jemen, Uganda, Senegal och Bangladesh. Till Bangladesh har över en halv miljon människor
flytt från Burma sedan augusti 2017 och behoven på plats är
väldigt stora. Därför beviljades Svenska Röda Korset katastrofmedel för sitt arbete med rent vatten, sanitet och hygien
i ett av de stora flyktinglägren i Cox’s Bazar i Bangladesh.
Radiohjälpens medel ingår i ett större projekt med fler aktiviteter, och syftar till att nå omkring 100 000 människor i
20 000 familjer.

Beviljade nationella projekt från
Radiohjälpsfonden
Det lägsta beviljade beloppet var 675 kr och gällde att gå och
se en ishockeymatch och det högsta beloppet var 81 000 kr och
gällde ett läger med utflykter. De mest förekommande aktiviteterna var kortare resor, rekreation, föreläsningar och läger.
För lista med alla föreningar som beviljats medel se Bilaga 4
sid 53-55.

NATIONELLT
BEVILJADE MEDEL
Lägsta beviljade belopp
Högsta beviljade belopp
Beviljat snittbelopp
Antal föreningar som
beviljats stöd
Antal beviljade aktiviteter
Totalt beviljad summa

2017

2016

675 kronor
81 000 kronor
14 447 kronor

400 kronor
80 000 kronor
16 587 kronor

148 stycken
243 stycken
3 510 517 kr

136 stycken
303 stycken
4 047 262 kr

FUB Västerås deltog i Special Göteborgsvarvet
FOTO: MARGARETA HALLNER

INTERNATIONELLA PROJEKT SOM BEVILJATS MEDEL FRÅN RADIOHJÄLPSFONDEN
Organisation

Projektnamn

Land

Svenska Röda Korset

UGANDA Population Movement

Uganda

ADRA Sverige

Saada Medica Assistance (SAMA)

Jemen

Tostan

Protecting Girls through Community Empowerment

Senegal

700 000

Rädda Barnen

Emergency Assistance to Crisis-Affected Communities of Yemen

Jemen

730 000

Svenska Röda Korset

Bangladesh Population Movement

Bangladesh

863 673

Totalt beviljad summa
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Beviljad summa
63 326
64 310

2 421 309
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KRONPRINSESSAN VICTORIAS FOND
BEVILJADE MEDEL
2017

2016

Lägsta beviljade belopp

2 100 kronor

2 200 kronor

Högsta beviljade belopp

95 000 kronor

98 000 kronor

Beviljat snittbelopp

30 182 kronor

22 327 kronor

Antal föreningar som beviljats stöd

97 stycken

112 stycken

Antal beviljade aktiviteter

141 stycken

192 stycken

Totalt beviljad summa

4 255 622 kronor

5 001 322 kronor

Kronprinsessan
Victorias fond

INSAMLADE MEDEL
UNDER 2017:

12,1 milj kr

Alla barn har rätt till en aktiv fritid

Ur Kronprinsessan Victorias fond kan bidrag beviljas till
ideella föreningar som arrangerar fritidsverksamhet för barn
och unga med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom.
Fondens syfte är att stödja aktiviteter som bidrar till en aktiv
fritid, att bryta isolering, höja livskvalitén och till att träffa
gamla och nya vänner.
Varje år besöker Radiohjälpen några av föreningarna och aktiviteterna som vi finansierar och ibland filmar vi vid besöket,
för att visa givarna hur gåvorna har använts. Inslagen visas
sedan i SVT. Vanligtvis deltar kronprinsessan vid något av
besöken. År 2017 fyllde Kronprinsessan Victorias fond 20 år
och för att fira detta producerades ett jubileumsprogram med
inslag ur tidigare års filmer samt tre nyinspelade intervjuer
med barn och ungdomar som medverkat i tidigare program.
Det traditionsenliga programmet Grattis kronprinsessan!
som direktsänds från Öland i samband med Kronprinsessans födelsedag den 14 juli hade årets högsta tittarsiffror
för Radiohjälpen, både i SVT och SVT Play. Sändningen i
SVT1 hade 1 571 000 tittare och 41 241 såg programmet på
webben.

Kronprinsessan Victoria
FOTO: ERIKA GERDEMARK

Här är några exempel på aktiviteter
som beviljats stöd under året.
Talknuten/Afasiförbundet arrangerade ett kollo i augusti
för 14 unga med språkstörning i åldrarna 12–18 år. Kollot
hölls på en lägergård utanför Åkersberga och syftet var att
stärka barnens självförtroende och sociala förmågor genom
aktiviteter och samarbetsövningar. Med på lägret fanns
logopeder med kompetens inom språkstörning samt några
ungdomsledare. En föräldrakommentar efter lägret: ”Enda
sättet för henne att träffa barn i liknande situation. Årets
höjdpunkt!”.
Svenska Diabetesförbundets länsförening Västernorrland hade ett läger i augusti i Nora för 20 barn 8–13 år. På
lägret kunde barnen bada, fiska och leka men fick också
träning i att hantera sin diabetes utan närvaro av föräldrar.
Att få träffa andra barn med diabetes gör att man känner sig
mindre ensam om sin sjukdom.
För hela listan över beviljade projekt se Bilaga 5 sid 56-57.

Nacka HI har under 2017 genomfört en nybörjarturnering
i basket i Göteborg. FOTO: NACKA HI

Barn på läger arrangerat av Hjärtebarnsförbundet
FOTO: MARIA BRÄNNHULT
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Barn i byn Las Flores, Guatemala.
FOTO: SCOTT LAKEY

INSAMLADE MEDEL
VÄRLDENS BARN 2017:

Världens Barn

88,3 milj kr

För alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet.
Världens Barn är en av Radiohjälpens största kampanjer och
ett samarbete med 14 svenska civilsamhällesorganisationer,
SVT, Sveriges Radio P4, Utbildningsradion samt ett stort
antal skolor, föreningar, företag, kyrkor samt tiotusentals volontärer runt om i landets 290 kommuner. Inom kampanjen
informeras det om barns situation i världen och medel samlas
in till internationella projekt för alla barns rätt till hälsa, skola
och trygghet.
Världens Barn firade 20 år 2017, vilket syntes i insamlingsgalan Tillsammans för Världens Barn som sändes i SVT den 6
oktober. Vi fick bland annat se hur det gick för några av de
barn som fått stöd genom Världens Barn-projekt på 90-talet.
Programledare var Kattis Ahlström, Rickard Olsson, Doreen
Månsson, Lasse Kronér och Farah Abadi. En barnpanel bestående av Sabina Walldin, Meleah Myhrberg, Adil Backman
och Sigrid Johnson gav publiken fakta kring de förbättringar
som skett för barn i världen, och Barnkanalens Alexander
Hermansson reste runt i Sverige för att besöka superhjältar
som på olika sätt engagerat sig för Världens Barn. Sportprofilen Daniel Nannskog ansvarade för räkneverket och vid
galans slut hade Världens Barn samlat in över 28 miljoner
kronor.

Organisationerna som ingår i
Världens Barn-familjen 2016-2018:
Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, Individuell Människohjälp (IM), IOGT-NTO-rörelsen, Islamic Relief, Läkarmissionen, PMU, Rädda
Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska
kyrkan, Svenska Röda Korset och We Effect.

Barnpanelen från Världens Barn-galan
FOTO: SVT

Sveriges Radios P4-kanaler anordnade en rad aktiviteter för
Världens Barn, bland annat sålde religiösa ledare från olika
samfund i Södertälje prästost till förmån för insamlingen.
Totalt samlade Sveriges Radios aktiviteter in över 7,2 miljoner kronor, vilket redovisades under galan av Lotta Bromé.
Flera av redaktionerna på SVT lyfter insamlingen Världens
Barn under kampanjveckan och som inslag i programmet
Go´kväll sändes två reportage från två olika projektbesök
som journalisten Joachim Vogel gjort i Moçambique.

Beviljade projekt under 2017
REGIONAL FÖRDELNING AV INSAMLADE MEDEL
VÄRLDENS BARN
Afrika
Asien
Latinamerika
Europa
MENA*
Totalt

45 192 264
28 603 804
11 141 289
2 109 438
31 109 231
118 156 026

38,2%
24,2%
9,4%
1,8%
26,3%
100,0%

Under 2017 har sammanlagt 64,8 miljoner kronor miljoner
kronor beviljats till 28 organisationer för projektstöd i 33 länder. För exempel på projekt som fått stöd från Världens Barn
se sida 27. För hela listan över beviljade projekt se Bilaga 1
på sida 50-51.
Barn på förskola i by utanför Ramallah, Palestina
FOTO: RADIOHJÄLPEN/ANNE SUNI

* Mellanöstern och Nordafrika
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INSAMLADE MEDEL
MUSIKHJÄLPEN 2017:

Musikhjälpen

80,6 milj kr

MH2017: Barn är inte till salu

Musikhjälpen är ett insamlingsevent som äger rum i december och har ett nytt aktuellt tema varje år. I en vecka blir
tre kända programledare inlåsta i en glasbur på ett torg i en
svensk stad. Programmet direktsänds dygnet runt i P3 och i
SVT/SVT Play och går ut på att uppmärksamma och samla
in pengar till en undangömd humanitär katastrof genom att
engagera lyssnare och tittare.

Nordic Garrison var som vanligt på plats vid Musikhjälpens
bur för att samla in pengar.
FOTO: MATTIAS AHLM/SVERIGES RADIO

Varje minut säljs fyra barn i sexhandeln världen över, men
mörkertalen är enorma. Människohandel har blivit en av
världens största organiserade brottsliga verksamheter, där
barns kroppar är en efterfrågad handelsvara. 2017 års tema
var därför ”Barn är inte till salu” och de medel som samlades
in ska förebygga att barn dras in i sexhandel och hjälpa barn
som redan utsatts.
Utbildningsradion tog fram ett utbildningsmaterial för Sveriges skolungdomar samt fyra korta dokumentärfilmer kring
årets tema. Umeå var värdstad och den 144 timmar långa direktsändningen gjordes från en glasbur på Rådhustorget den
11-17 december. Programledarna för den tionde upplagan av
Musikhjälpen var Farah Abadi, Kalle Zackari Wahlström och
Molly Sandén. Årets resande reporter var Linnea Henriksson
och publikens ambassadörer var Aron Anderson och Hanna
”HanaPee” Persson.

Musikhjälpen i siffor

Årets Musikhjälpen slog stort rekord med 586 000 engagemang och över 80 miljoner kronor i insamlade medel. Hela
3,1 miljoner personer tog del av Musikhjälpens sändningar
i P3 vilket motsvarar 40% av befolkningen. Musikhjälpens
inlägg på Instagram visades över 10 miljoner gånger och 2,5
miljoner Facebook-konton nåddes. Musikhjälpens webbplats
hade 2,4 miljoner sidvisningar och Hjältesajten 450 000
visningar. Musikhjälpens app hade 142 000 användare och ca
43% av dessa valde att önska en låt i appen. Digitala bössan
hade 8,7 miljoner sidvisningar - nästan 9 000 digitala bössor
startades och tillsammans samlade dessa in mer än 43 miljoner kronor genom ca 270 000 gåvor.

Programledarna Farah Abadi, Molly Sandén
och Kalle Zackari firar ett fantastiskt insamlingsresultat tillsammans med publikens
ambassadörer Hanna ”HanaPee” Persson och
Aron Anderson, den resande reportern Linnea
Henriksson, och ett fullsatt Rådhustorg i Umeå.
FOTO: MATTIAS AHLM/SVERIGES RADIO

REGIONAL FÖRDELNING AV INSAMLADE MEDEL
MUSIKHJÄLPEN
Afrika
Asien
Latinamerika
MENA*
Totalt

28 803 849
6 200 000
1 348 280
11 468 138
47 820 267

* Mellanöstern och Nordafrika
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60,2%
13,0%
2,8%
24,0%
100,0%

I maj sändes Musikhjälpen 2016 – Återblicken, ett 60 minuter långt sammandrag från insamlingsveckan i Örebro i
december 2016. Temat för insamlingen var då ”Barn i krig
har rätt att gå i skolan”. Programmet producerades av SVT
Malmö och innehöll både artistframträdanden, engagemang
och gäster i Musikhjälpens glasbur, samt de resereportage
som Molly Nutley gjorde med fokus på burundiska flyktingar
i Tanzania.

Sjuåriga Muslimas familj har
återvänt från ett årtionde som
flyktingar i Pakistan. Nu går hon
första klass på Afghanistankommitténs skola i Malak Bela i distriktet
Behsud, Afghanistan. Ett projekt
som beviljats medel från MH16.
FOTO: MUHAMMAD SALAHUDDIN
MOMAND/SAK

Beviljade projekt under 2017

Inom 2016 års tema ”Barn i krig har rätt att gå i skolan”
beviljades 13 organisationer totalt 47,8 miljoner kronor i stöd
för verksamhet i 18 länder. För exempel på projekt som fått
stöd från Musikhjälpen se sida 27. För hela listan över beviljade projekt 2017 se Bilaga 2 på sida 51-52.

19

Människor i nomadbyarna i norra Kenya får kontantstöd och kan
handla de förnödenheter som de behöver, vilket även stärker de
lokala marknaderna.
FOTO: RADIOHJÄLPEN/PER BYMAN

Katastrofinsamlingar

INSAMLADE MEDEL
UNDER 2017:

19,5 milj kr

För en snabb respons som räddar liv och lindrar nöd
Vid stora humanitära kriser kan Radiohjälpen starta en
katastrofinsamling. Det är Radiohjälpens styrelse som beslutar om en katastrofinsamling ska startas och det krävs att det
finns partnerorganisationer med humanitär erfarenhet och
kapacitet att stödja på plats i det drabbade området.
Under 2017 startades Hungerhjälpen, en nystart av den
kampanj som gjordes 2013. Bakgrunden är att miljontals
människor (fortfarande, i skrivandets stund) lider akut
matbrist i bland annat Jemen, Sydsudan, Somalia, Nigeria,
Etiopien och Kenya. Över 20 miljoner människor riskerar
svält och av dessa är 1,4 miljoner barn som riskerar att dö på
grund av grav, akut undernäring. Hungerhjälpen samlade in
18,7 miljoner kronor under 2017, främst genom appeller i
SVT och Sveriges Radio. Flera apeller spelades in med Kattis
Ahlström och Reuben Sallmander på plats i Kenya.
En viktig inkomstkälla för Hungerhjälpen var de medel som
inkom genom röstning under finalen av Melodifestivalen. För
första gången sedan 2013 öronmärktes medlen från finalröstningen till ett speciellt ändamål och när programledarna
nämnde de hotande svältkatastroferna i världen valde många
tittare att använda Radiohjälpens nummer för att rösta på sin
favoritlåt.

Kattis Ahlström i Kenya.

FOTO: RADIOHJÄLPEN/PER BYMAN

Utöver gåvor till Hungerhjälpen kom det in ca 800 000 kronor till Radiohjälpens allmänna katastrofarbete och tidigare
katastrofinsamlingar.

Beviljade projekt under 2017

Över 18 miljoner kronor beviljades till 8 organisationer
från Katastrofinsamlingar under 2017. Det möjliggjorde 16
projekt i 9 olika länder. Av dessa var 17,3 miljoner kronor
till projekt inom Hungerhjälpen. För mer information om
projekt som finansierades från Katastrofinsamlingar, se bilaga
3, sida 52-53.

MEDEL FRÅN HUNGERHJÄLPEN FÖRDELAT PÅ LÄNDER
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Somalia

4 666 667

27,02%

Sydsudan

2 000 000

11,58%

Etiopien

1 666 667

9,65%

Nigeria

3 000 000

17,37%

Kenya

1 666 667

9,65%

Jemen

4 270 000

24,72%

Totalt

17 270 000

100,00%

Pojke tvättar händerna
på Al Salakana sjukhuset i Al Hali distriktet,
Hodeida, Jemen.
FOTO: MOHAMMED
AWADH/RÄDDA BARNEN
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ÅRET I SIFFROR

Flickor hoppar hopprep vid en mobil barnsäker
plats i Adamawa State, Nigeria.
FOTO: HARTMUT SCHWARZBACH/ARGUS/
PLAN INTERNATIONAL

Under 2017 har Radiohjälpen finansierat internationell verksamhet för
barns rätt att gå i skolan i krigs- och konfliktdrabbade områden (Musikhjälpens tema 2016), projekt för barns rätt till hälsa, skola och trygghet
(Världens Barn), och humanitärt stöd för människor som riskerat svält
(Hungerhjälpen). Nationellt stöd har beviljats till fritidsaktiviteter för
barn och vuxna med funktionsnedsättning (Kronprinsessan Victorias
fond och Radiohjälpsfonden).

Världens Barn 1 miljon
människor

FOTO: JOACHIM VOGEL

Musikhjälpen 100 000
människor

Över
7 miljoner människor*
– så många beräknas nås genom de internationella
projekt som beviljats medel under 2017.
* En halv miljon människor, varav 80 %
barn, nås genom projekt där
Radiohjälpen är ensam
finansiär och resterande
Katastrofmedel
genom samfinansierade
6 miljoner
projekt.

-

INTERNATIONELLT

6 miljoner människor nåddes av Radiohjälpens insamlade katastrofmedel
FOTO: ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE

människor

204 miljoner
kronor samlade Radiohjälpen in
under 2017 (2016: 136 mkr)

Drygt
13 miljoner
tittare

141 aktiviteter för
6 368 deltagare
har beviljats medel från Kronprinsessan
Victorias fond.

243 aktiviteter för
7 935 deltagare

har beviljats medel från Radiohjälpsfonden.
NATIONELLT

Ungdomar på Svenska Dövidrottsförbundets idrottsläger

64 gånger

sändes Radiohjälpens filmer i SVT
under 2017 (2016:47)

741 gånger

har sett någon av Radiohjälpens
filmer eller program i SVT 2017
(2016: nästan 10 miljoner) och
över 80 000 i SVT Play.

sändes Radiohjälpens appeller i
SVT under 2017 (2016: 371) och ca
150 gånger i Sveriges Radio.

4,2%

Över
250 000

var Radiohjälpens insamlings- och
administrationskostnader under 2017
i relation till intäkterna (2016: 5,9%)

unika sidvisningar hade Radiohjälpens
webbplats 2017 och 80 000 var räckvidden för inlägg i sociala medier.

INSAMLADE MEDEL 2017
Världens Barn
88 265 141
Musikhjälpen
80 551 509
Radiohjälpsfonden
3 896 355
Kronprinessan
Victorias fond
12 140 284
Katastrofer +
öronmärkta medel*
19 544 270
204 397 559
Totalt
* Öronmärkta medel är gåvor där givaren angett
ett annat ändamål än Radiohjälpens specifika
insamlingar. Dessa delas i möjligaste mån ut till
det ändamål som givaren önskat

FOTO: KENNETH LUND
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Vanuatu, som skulle varit rosa-färgad, syns ej på kartan

SÅ FÖRDELADES
INSAMLADE MEDEL 2017
133,7
milj. kronor
internationellt

< 500 000 kronor
500 000 - 999 999 kronor
1 000 000 - 2 499 999 kronor
2 500 000 - 4 999 999 kronor
> 5 000 000

Under 2017 kunde över 133 miljoner kronor beviljas till totalt 101
utvecklings- och humanitära projekt i 39 länder genom 30 organisationer. 56% av de beviljade medlen rörde humanitära projekt
(katastrofprojekt) och ytterligare 18% hade ett visst humanitärt
fokus (utvecklingssamarbete i en humanitär kontext). Resterande
26% gick till utvecklingsprojekt.
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REGIONAL FÖRDELNING
Afrika
Asien
Latinamerika
Europa
MENA*
Totalt

76 745 487
26 688 646
2 860 545
4 000 298
23 415 299
133 710 275

* Mellanöstern och Nordafrika

57,4%
20,0%
2,1%
3,0%
17,5%
100,0%

0-4 aktiviteter
5-8 aktiviteter
9-13 aktiviteter
14-25 aktiviteter
26 eller fler aktiviteter

7,7 milj.
kronor
nationellt

Under 2017 beviljades 7,7 miljoner kronor till 225
svenska föreningar för 384 aktiviteter för personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom i Sverige.
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GODA EXEMPEL
Radiohjälpen beviljar medel för aktiviteter i Sverige och projekt internationellt. Här
kan du läsa om några av de internationella projekt som lämnade in sin slutrapport
under 2017, och om några av de aktiviteter som genomfördes i Sverige under året.

Stoppa könsstympning och
barnäktenskap i Senegal
I Senegal bedriver Tostan ett projekt som genom INTERNATIOutbildning och informationsspridning bidrar till
NELLT
att stärka barns rättigheter och i förlängningen
stoppa könsstympning och barnäktenskap. Efter deltagande i Tostans treåriga utbildningsprogram har under året 45
byar i norra Senegal vid en gemensam ceremoni förklarat
sig fria från de skadliga sedvänjorna. Ceremonin var ett
initiativ från byarna själva efter att de deltagit i programmet
för hållbar utveckling och positiva sociala förändringar,
och som fått stöd från Musikhjälpen 2013. Projektet har på
så vis bidragit till att tusentals flickor undviker risken att
könsstympas eller tvingas till barnäktenskap och kanske
föda barn, när de själva fortfarande är barn. De får istället
fortsatt vara, just barn.

Rädda liv och lindra nöd
i krigets Syrien

INTER-

NATIODen väpnade konflikten i Syrien har pågått
NELLT
under många år och de humanitära behoven är
fortsatt mycket stora. Från insamlingen ’Människor på flykt’
beviljades därför Svenska Röda Korset medel för deras
katastrofarbete i landet. Radiohjälpen var en av många
finansiärer till programmet vars fokus var att rädda liv
och lindra nöd, bland annat genom hälso- och sjukvård,
trygghet och skydd samt mattrygghet. Under projektet
försvårades situationen än mer i landet, med akuta behov
hos befolkningen. Samtidigt var och är det svårt för
organisationer, på grund av den väpnade konflikten, att få
tillträde till de människor som är i störst behov. Svenska
Röda Korsets projekt implementerades med Syriska Röda
Halvmånen, en av de största humanitära aktörerna i Syrien.
Under projektets gång var ett av de största behoven för
många människor i Syrien mattrygghet. Därför allokerades Radiohjälpens medel i stor del till just matbistånd
och nådde totalt 17 245 människor med matpaket,
varav 36 % var barn.

Skapande i grupp och diskussion om barns rättigheter.
FOTO: DIAKONIA/DAR AL AMAL ORGANIZATION

Stoppa trafficking
av barn i Libanon

INTERNATIONELLT

Barn på flykt är särskilt sårbara för bland annat sexuell exploatering och trafficking. Diakonia har därför, med medel från
Världens Barn, arbetat för att minska barns utsatthet för trafficking i flyktinglägren Sabra och Shatila i Beirut. Bland annat
har Diakonia informerat barn om vad de ska vara vaksamma
mot och hur de själva kan skydda sig mot de risker som
finns. Barn har också haft tillgång till psykosocialt stöd och
sjukvård vid behov. För att ytterligare stärka barns trygghet
och skydd, och minska riskerna att barn utsätts för sexuella
övergrepp, har Diakonia även arbetat med mediakampanjer
kring riskerna med trafficking. På så vis har samhället i stort
fått ökad kunskap och kan bidra till att stoppa trafficking av
barn.

g skulle vilja göra
”Var det bara idag? Ja
d. Ni måste säga
det här i tre dagar i ra
tillbaka!” Mamma till
till oss om ni kommer
gsworkshop
lutad anknytnin

ett av barnen efter avs

Workshop där barn och ungdomar testar olika cirkustekniker
och övningar tillsammans.
FOTO: ALEX HINCHCLIFFE/
CLOWNER UTAN GRÄNSER

Rätten till lek upphör inte
INTERi väpnad konflikt
NATIO-

Flickor i byn Younoufere i norra Senegal där man helt
slutat med könsstympning och barnäktenskap.
FOTO: RADIOHJÄLPEN/MARIA HALVORSEN
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NELLT
Konflikten i Sydsudan har pågått under flera år,
med allvarliga konsekvenser för landets befolkning
och de humanitära behoven ökar. Barn är en av de mest sårbara grupperna, och över en miljon barn beräknas ha behov
av psykosocialt stöd. Därför har Clowner utan Gränser, med
medel från Världens Barn, arbetat med ett projekt som genom lek och akrobatik skapar en plats för lek och fritid - ett
sätt för barn och deras föräldrar att få en plats för rekreation
och positiva minnen, förbättrat psykosocialt välmående, men
också en möjlighet att stärka anknytningen sinsemellan. Och
rätten till lek är faktiskt en av de många rättigheter som barn
har enligt FN:s Barnkonvention (Artikel 31 närmare bestämt).

Fler goda exempel på nästa sida
27

Marita Rantanen-Peterson på Lady
och medhjälpare Hanna Nordqvist.

Ridning
med anpassad
svårighetsgrad

FOTO: MARITA MATTSSON,

NATIOFem vuxna personer med
NELLT
kombinerad syn-/hörselnedsättning och dövblindhet deltog i ett ridläger som arrangerades av
Vara Hästsportklubb i samarbete med
FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda
Örebro Värmland genom beviljade
medel från Radiohjälpsfonden. Under
en vecka fick deltagarna utföra stallsysslor och delta i olika ridaktiviteter.
Medhjälparna använder teckenspråk
och kommunicerar även med taktila
tecken, ofta genom att trycka lätt på
ryttarens ben. En av dagarna hölls en
ridlektion i vattnet och det blev en extra balansträning då de flesta red utan
sadel och endast kunde hålla i sig i en
rem runt hästens hals.

När det inte går som
det var tänkt…

… kan projekt behöva planeras om. Även om vi på Radiohjälpen tillsammans med våra samarbetspartners gör ett grundligt arbete för att försäkra oss om att projekt och aktiviteter ska kunna genomföras på bästa
sätt och med avsett resultat, blir det inte alltid som tänkt.
En anledning är att Radiohjälpen finansierar
projekt i några av världens farligaste och
mest svårarbetade länder, som till exempel
Jemen, Sydsudan och Nigeria. En annan
anledning är att aktiviteter som planerats
långt i förväg drabbas av förändringar som
påverkar det beviljade beloppet. När något
händer och allt inte går enligt plan får
Radiohjälpen tillsammans med organisationen eller föreningen diskutera en lämplig
lösning. Projekt och aktiviteter kan komma
att planeras om, pausas eller rent av ställas
in. Ibland måste pengarna betalas tillbaka,
men oftast går det att lösa situationen så
att projekt eller aktiviteter kan fortsätta.

Här kan du läsa om tre exempel
där det inte riktigt blev som tänkt
under året.

Karate för alla

När bristande
kapacitet upptäcks…

NATIONELLT

Lunds Karateklubb genomför en
långsiktig satsning på karateträning
för personer med funktionsnedsättning
oavsett ålder, där även möjligheten att
tävla ingår. Som en av arrangörerna höll
man, med stöd från Kronprinsessan Victorias fond, Sveriges första karatetävling
för personer med funktionsnedsättning
– Open Swedish I-Karate Global. Cirka 60
tävlande från sex länder deltog varav sex
personer från svenska klubbar. I-Karatens
pedagogik och tävlingsdel passar alla med
en funktionsnedsättning och domarna vid
tävlingen hade specialutbildning.

…krävs snabba beslut för att inte
riskera att pengar används inkorrekt och
att rättighetsbärare blir lidande. Just det
skedde i ett av de projekt vi finansierat
internationellt under året. Vår samarbetspartner upptäckte att den lokala implementerande organisationen inte hade
tillräcklig kapacitet att arbeta effektivt och
i dialog med Radiohjälpen beslutades att
vår partner helt fick ta över ansvaret för
projektaktiviteterna på plats. Genom denna
ändring kunde projektet ändå genomföras
i tid och barn och unga fick som planerat
bättre tillgång till sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter.

”Det ger en
självförtroende
när man lär sig
något nytt och
blir bättre.”

När saker hela tiden
ändras…

ish

Deltagare i Open Swed
I-Karate Global

Minh Than Vu 21 år från Engelholm Shotokan Karateklubb
i svart, omringad av de andra svenska tävlingsdeltagarna
FOTO: GUNILLA JODRY
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INTERNATIONELLT

…måste organisationer ha inbyggd
flexibilitet i sina system för att anpassa sig
till verkligheten. Under 2015 var fler än 60
miljoner människor på flykt världen över.
Tillfälligt stängda gränser skapade ständigt
föränderliga flyktvägar för människor, och
de läger de tog sin tillflykt till arbetade
långt utöver sin tilltänkta kapacitet. På
grund av den ständigt föränderliga miljön
krävdes i ett av projekten som Radio-

Flyktingläger på gränsen till Makedonien.
FOTO: RADIOHJÄLPEN/PER BYMAN

hjälpen finansierat stor flexibilitet för att
anpassa verksamheten efter verkligheten och människors behov. Genom att
hela tiden se till antalet människor som
anlände och de behov som fanns behövde
projektet i vissa perioder stötta det stora
antal ensamkommande barn som anlände.
När människor sedan stannade en längre
period i landet behövde projektet återigen
justeras, för att svara upp mot de nya
behoven som då uppstod. Trots den svåra
kontexten och föränderliga miljön lyckades
projektet nå ett stort antal barn och vuxna,
och bidrog på så sätt till att lindra nöd och
rädda liv.

Beviljade bidrag kan
behöva räknas om
eller betalas tillbaka…

NATIONELLT

… på grund av exempelvis sjukdom och
dubbelbokade lägergårdar. Flera aktiviteter planeras i ett tidigt skede och finansiering söks från Radiohjälpen långt i förväg
vilket medför att förändringar kan ske
innan aktiviteten genomförs. Till exempel
kan deltagare bli sjuka vilket medför att
färre medhjälpare behövs eller så kan
föreningen ha fått tillräckliga bidrag från
en annan fond och behöver inte använda
bidraget från Radiohjälpen. Inför en förenings sommarläger fick en medhjälpare
förhinder och kunde inte delta. I samråd
med Radiohjälpen beslutades att föreningen kunde genomföra lägret med färre
medhjälpare än planerat och återbetala
mellanskillnaden.

Vi försöker
bli bättre
ARBETSGRUPP FÖR DEN
NATIONELLA VERKSAMHETEN
Styrelsen har utsett en arbetsgrupp som
ska se över Radiohjälpens nationella
verksamhet. Arbetsgruppen består av representanter från styrelse och kansli samt
externa personer kunniga i funktionsnedsättningsfrågor. Arbetet påbörjades under
hösten 2017 och kommer att fortsätta
under 2018.
VISSELBLÅSARTJÄNST
Radiohjälpen vill att allmänhet, medarbetare och samarbetspartners ska ha möjlighet
att slå larm om det finns misstanke om
oegentligheter i Radiohjälpens arbete. Det
gäller både i det arbete som utförs på Radiohjälpen och i de projekt och aktiviteter
som Radiohjälpen finansierar. Därför har
Radiohjälpen under hösten 2017 lanserat
en visselblåsartjänst, administrerad av den
externa aktören WhistleB. På Radiohjälpens webbplats finns en länk till tjänsten
som erbjuder en anonym kanal för rapportering om misstänkta oegentligheter.
RAMAVTAL FÖR INTERNATIONELL
PROJEKTVERKSAMHET
Radiohjälpen arbetar ständigt med att ta
fram rutiner som underlättar samarbetet
mellan Radiohjälpen och de organisationer
som ansöker om projektmedel. Under
2017 påbörjade Radiohjälpen arbetet med
att införa ramavtal. Tanken med ramavtal är
att förenkla avtalsskrivandet, ansökningsprocessen och rapporteringen samt att få
ett närmare samarbete med ramorganisationerna.
ACA
Under 2017 har Radiohjälpen tagit fram
ett uppföljningsverktyg, ACA. Förkortningen står för ”Administrative Capacity
Assessment” och verktyget används för
att bedöma implementerande organisationers interna kapacitet för administration,
styrning och kontroll. Verktyget är dels
tänkt att spridas till Radiohjälpens partners
som inte har egna bedömningsverktyg
eller vill utveckla befintliga verktyg, dels att
användas vid de fältbesök Radiohjälpen
gör. I samråd med två av Radiohjälpens
partnerorganisationer testades verktyget
under 2017 på deras respektive implementerande organisationer i Moldavien och
Rumänien.
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RADIOHJÄLPENS STYRELSE

Hanna Stjärne, Ordförande

FOTO: MATTIAS AHLM/SVERIGES RADIO

Hanna Stjärne, ordförande, är
sedan 2015 vd för SVT. Hon kom
från posten som chefredaktör och
vd för UNT-koncernen i Uppsala
där bland annat Upsala Nya Tidning
ingår. Hanna Stjärne har även varit
utrikeskorrespondent och inrikeschef
på Ekot samt chef för P1 och programdirektör på Sveriges Radio. Hanna
tillträdde uppdraget som ordförande
för Stiftelsen Radiohjälpen 15 januari
2015. (foto)

och svenska myndigheter. Georg har
tidigare även arbetat på Utrikesdepartementet, bland annat med samordningsansvar för Sveriges politik för
global utveckling och inom Svenska
kyrkan, med frågor om global ekonomi, samt som Diakonias representant i
Södra Afrika.

Per Bergkrantz är vice vd på Utbildningsradion. Tidigare har Per varit vd
på NPP Reklambyrå och dessförinnan
var han under många år marknadsdirektör på Systembolaget, där han
byggde upp den strategiska plattformen. Under sina år på Systembolaget
startade han även IQ Initiativ AB som
ett led i Systembolagets ökande
ansvarstagande i samhället. Under sin
karriär har han belönats med mer än
25 utmärkelser inom kommunikation,
varav två Guldägg.
Anna Stål Isaksson är programredaktör vid SVT Programetik som ger pu-
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Per Byman
Generalsekreterare

Astrid Jansen
Controller

Maria Halvorsen
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Produktionsplanerare

Hanna Lindström
Kanslisamordnare

Susanne Ewaldh
Administratör

Jan Petersson, Vice ordförande

FOTO: JANNE DANIELSSON/SVERIGES TELEVISION

Jan Petersson, vice ordförande, är
strategidirektör på Sveriges Radio
och chef för enheten Analys och
Kommunikation. Jan är journalist som
arbetat med lokal- och riksproduktion,
framförallt nyheter och samhällsprogram. Han startade och ansvarade
under 1990-talet för Sveriges Radios
internationella utvecklingssamarbete och har drivit Sida-finansierade
medieprojekt i Asien och Afrika. Han
har också varit chef på de nordiska
public servicebolagens representationskontor i Bryssel. Under fem år var
han strategichef på SVT. (foto)

RADIOHJÄLPENS KANSLI

blicistisk rådgivning till SVT:s samtliga
redaktioner och projekt, bland annat
kring frågor om de riktlinjer som finns
för public service, tillexempel i sändningstillståndet. Anna, som är utbildad
vid Journalisthögskolan, Duke University och KTH, har en lång journalistisk
erfarenhet som reporter, redaktör,
utrikeskorrespondent, planeringschef
och programledare bland annat från
Rapport, Aktuellt och Studio 1 i P1.
Bo Forsberg var generalsekreterare
på Diakonia mellan 1994 och 2017. Bo
är i grunden teolog men har arbetat
med internationellt utvecklingssamarbete sedan 1970-talet bland annat
under sex år i Kongo. Bo har haft uppdrag i många styrelser, exempelvis
Sidas, samt som ordförande i Fonden
för Mänskliga Rättigheter.
Lise Lidbäck är sedan 2013 förbundsordförande i Neuroförbundet,
Sveriges första intresseorganisation
specialiserad på neurologi. Hon är
också ordförande i SMDF, Stiftelsen
för MuskelDystrofiForskning. Stiftelsens ändamål är att stödja forskning
och sprida information om Duchennes- och Beckers muskeldystrofi. Lise
har även en utbildning inom ekonomi
och marknadsföring.
Georg Andrén är generalsekreterare
för Diakonia sedan september 2017,
närmast dessförinnan ambassadör i
Guatemala. Georg har tidigare haft
olika tjänster på Sida, bland annat
som Afrikachef samt som ansvarig
för bilaterala utvecklingssamarbeten
i delar av Asien. Han ansvarade även
för globalt anslag till civila samhällsorganisationer och metodutveckling
rörande samarbete med näringslivet

SUPPLEANTER:
Pia Kalischer är beställare och
musik- och evenemangsansvarig på
Sveriges Radio. Pia har jobbat med
radio och musik sedan 1990-talet och
var musikchef på P3 i tio år. Sedan
2006 ingår hon i Utbudsavdelningen
tillsammans med Sveriges Radios
övriga beställare. Där driver hon
strategiska frågor rörande Sveriges
Radios musikutbud och evenemangsutveckling mm. Pia står bland annat
för originalidéerna bakom P3 Guld
och Svensktoppen nästa! och har
utvecklat det holländska insamlingsformatet Serious Request till den
svenska versionen Musikhjälpen.
Thomas Nilsson är kanal- och
tablåchef på SVT. Thomas arbetade
efter utbildning på Dramatiska Institutet som projektledare med främst
drama och långfilm. Under 25 år har
han ansvarat för kanalplanering, först
på TV4 i tio år och därefter på SVT.
Elisabeth Dahlin är sedan 2008
generalsekreterare för Rädda Barnen.
Innan hon började på Rädda Barnen
arbetade hon som ambassadör, chef
för globalt ansvar på Utrikesdepartementet samt som ställföreträdande
generaldirektör för Kommerskollegium. Elisabeth har också tjänstgjort vid
de svenska ambassaderna i Zambia,
Brasilien och Vietnam. Under sent

1980-tal arbetade hon på Sida med
det humanitära stödet inne i Sydafrika
under apartheid samt det bilaterala
stödet till ANC i exil.
Dario Marlović är chef för programavdelningen på Islamic Relief.
Dario har tidigare haft nationella och
internationella uppdrag i olika organisationer och varit avdelningschef
för Europaavdelningen på Caritas
Sverige vilket har inkluderat uppdrag
inom Caritas Internationalis och
Caritas Europa. Han har arbetat med
humanitärt och utvecklingssamarbete
samt mänskliga rättigheter och organisationsutveckling. Dario har i dag
uppdrag för Islamic Relief Worldwide
och har tidigare haft styrelseuppdrag/
uppdrag för Ibn Rushd och Byrån för
Lika Rättigheter.
Anders Rönquist är chef för Enheten
för multilateralt samarbete på Sida.
Han har tidigare varit utsänd som chef
för biståndet i Kenya mellan 2011 och
2015 och var innan dess baserad i
Pretoria i Sydafrika som chef för det
regionala samarbetet i södra Afrika.
Anders har arbetat på Sida sedan
1996 och därförinnan bland annat för
Internationella Rödakorskommittén
i Bosnien. Anders har en civilekonomutbildning från universitetet i
Linköping och har läst masterkurser i
Göteborg och Pretoria.
Ulrika Årehed Kågström och Anders
Danielsson avgick från styrelsen
under året och Lise Lidbäck blev
ordinarie ledamot.

FOTO: JANNE DANIELSSON

Saknas på bild: Linnéa Westring, Ekonom – avslutade sin anställning på Radiohjälpen i december
Ulrika Hesseborn – avslutade sitt föräldravikariat för Hanna Lindström i juni.

EXEMPEL PÅ SAMARBETEN
EAA

Radiohjälpen deltar sedan 2012 i det internationella samarbetet Emergency Appeals Alliance (EAA). Syftet är att utbyta
erfarenheter och hitta synergier kring insamlingar, tv-appeller, utvärderingar och projektbesök.

AUX

Radiohjälpen har sedan hösten 2015 ett samarbete med
AUX Publishing AB, där vi utan kostnad får använda musik
från deras stora musikkatalog i våra filmer. All användning
rapporteras till STIM och under 2017 har vi använt musik
från AUX i de flesta av våra egna filmproduktioner.

RundaUpp

Genom ett samarbete mellan stiftelsen Runda Upp och
Radiohjälpen kan butiker aktivera en Runda Upp-aktivitet
och låta sina kunder runda upp sitt köp till förmån för en katastrofinsamling. Detta gjordes under 2017 i samband med
Hungerhjälpen samt under Musikhjälpen, och har resulterat
i över 1 miljon kronor till Radiohjälpen.

Tradera

Under Musikhjälpen har Tradera bistått med sin e-marknadsplats för prylar och aktiviteter som auktioneras ut till
förmån för Musikhjälpen. Även svenska folket har haft möjlighet att lägga ut sina privata auktioner där vinnande bud
betalas direkt till Musikhjälpen. Under Musikhjälpen 2017
kom det in över 8 miljoner kronor via Tradera.
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Tamana är döv och går i ”vanlig” skola. FOTO: BJÖRN LINDH/SAK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Stiftelsen Radiohjälpen, organisationsnummer 802007-9755, lämnar härmed sin
redogörelse för stiftelsens utveckling under räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

ALLMÄNT OM RADIOHJÄLPEN
Radiohjälpen grundades 1939 och blev en
stiftelse 1966, med Sveriges Television (SVT),
Sveriges Radio (SR) och Sveriges Utbildningsradio (UR) som huvudmän. Ordförande
i Radiohjälpens styrelse är alltid SVT:s VD
och de tre programbolagen (SVT, SR och UR)
är alla representerade i styrelsen. Radiohjälpens uppdrag är att samordna och genomföra all insamlingsverksamhet inom svensk
public service* och att omvandla insamlade
medel till kvalitativ verksamhet nationellt och
internationellt.
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Som en fristående stiftelse inom public service utgör Radiohjälpen en oberoende och
opartisk plattform där givare, public service
och organisationer möts för att stärka människors rättigheter i Sverige och internationellt.
Radiohjälpen genomför insamlingskampanjer
för att kunna bevilja medel till verksamheter
som stärker människors rättigheter, räddar liv
och lindrar nöd. Radiohjälpen samlar främst
in medel genom insamlingskampanjer, men
gåvor via webbplatsn, spontangåvor, månadsgivande och testamenten utgör också
viktiga inkomstkällor. Återkoppling sker i form
av dokumentation av projektbesök vid utvalda verksamheter som fått stöd, som sedan
kommuniceras genom inslag i SVT, i Sveriges
Radio och i digitala kanaler.
Insamlade medel beviljas till verksamheter
utifrån principer om kvalitet och kostnadseffektivitet. De svenska civilsamhällesorganisationer som får söka medel från Radiohjälpen
till internationella projekt måste ha ett giltigt
partnerskap med Radiohjälpen. Radiohjälpen hade per den 31 december 2017 38
partnerorganisationer. Medel till nationella
aktiviteter får endast sökas av svenska ideella medlemsföreningar.
*Public service kallas radio eller tv som bedrivs
självständigt i förhållande till politiska, kommersiella
och andra intressen i samhället, och är producerad,
finansierad och kontrollerad av allmänheten.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER VERKSAMHETSÅRET
MÅLUPPFYLLELSE
Radiohjälpen delar upp sina målområden
utifrån fyra verksamhetsdelar: insamling, återkoppling, projektstöd och kvalitetssäkring.
Måluppfyllelse insamling
Radiohjälpens övergripande mål med
insamlingen är att bedriva och utveckla
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insamlingsarbetet för att stärka fler människors rättigheter, rädda liv och lindra nöd.
Under året har 204 397 559 kr samlats in till
Radiohjälpsfonden (3 896 355 kr), Kronprinsessans Victorias fond (12 140 284 kr),
Världens Barn (88 265 141 kr), Musikhjälpen
(80 551 509 kr), katastrofinsamlingar (19 471
751 kr), Vår planet/Östersjön (10 200 kr) och
öronmärkta medel (62 319 kr). Radiohjälpen
hade för 2017 ett insamlingsmål på 129 miljoner kronor. Att resultatet blev betydligt högre
än 2016 beror på höga insamlingsnivåer i alla
kampanjer, samt katastrofinsamlingen Hungerhjälpen som samlade in 18,7 mkr.
Radiohjälpen räknar med att nå 7 159 573
människor med de internationella projekt som beviljades stöd under 2017, med
fördelningen: 471 722 människor genom
projekt där Radiohjälpen är ensam finansiär
och 6 687 851 människor genom samfinansierade projekt. Nationellt har 141 aktiviteter
med 6 368 deltagare beviljats medel från
Kronprinsessan Victorias fond (för barn med
funktionsnedsättning) och 243 aktiviteter
med 7 935 deltagare har beviljats medel från
Radiohjälpsfonden (vuxna med funktionsnedsättning). Radiohjälpens insamlings- och
administrationskostnader var 4,2 % under
2017, i relation till intäkterna (2016: 5,9%).
Måluppfyllelse återkoppling
Radiohjälpens övergripande mål med
återkoppling är att visa effekterna av våra
insamlingar till allmänhet och givare. Under
2017 har drygt 13 miljoner tittare sett någon
av Radiohjälpens 64 sändningar i SVT (2016:
nästan 10 miljoner, 47 sändningar) och över
80 000 har tittat på Radiohjälpens filmer och
program i SVT Play. Radiohjälpens appeller
med syfte att samla in till Kronprinsessan
Victorias fond och Hungerhjälpen sändes
741 gånger i SVT under 2017 (2016: 371) och
ca 150 gånger i Sveriges Radio. Radiohjälpens webbplats hade över 250 000 unika
sidvisningar 2017 och räckvidden för inlägg i
sociala medier var ca 80 000.
Måluppfyllelse projektstöd
Radiohjälpens övergripande mål med
projektstöd är att omvandla insamlade
medel till kvalitativ verksamhet för att stärka
människors rättigheter. Vi mäter framsteg
i form av kvaliteten i vårt arbete med att
fördela medel och följa upp dess effekter.
För att stödja kvalitativ verksamhet, krävs en
gedigen ansökningsprocess och rutiner för
uppföljning av projekten. Under 2017 togs

ett nytt uppföljningsverktyg, ACA (Administrative Capacity Assessment). Det används
för att bedöma implementerande organisationers interna kapacitet för administration,
styrning och kontroll. Verktyget är dels tänkt
att spridas till Radiohjälpens partners som
inte har egna bedömningsverktyg eller vill
utveckla befintliga verktyg, dels att användas
på de fältbesök Radiohjälpen gör. I samråd
med två av Radiohjälpens partner testades
verktyget under 2017 på deras respektive
implementerande organisationer i Moldavien
och Rumänien.
Under året kunde 133 710 275 kr beviljas
till totalt 101 utvecklings- och humanitära
projekt i 39 länder genom 30 organisationer.
56% (2016: 31%, 2015: 41%, 2014: 15 %) av de
beviljade medlen rörde humanitära projekt
(katastrofprojekt) och ytterligare 18% (2016:
26%, 2015: 15%, 2014: 18 %) hade ett visst
humanitärt fokus (utvecklingsinriktat arbete
i en humanitär kontext). Dessutom kunde 7
766 139 kr beviljas till svenska föreningar för
384 aktiviteter för personer med funktionsnedsättning i Sverige. De organisationer och
föreningar som beviljades medel under 2017
finns listade i bilagorna 1–5.
Måluppfyllelse kvalitetssäkring
Radiohjälpen har som övergripande mål att
kvalitetssäkra verksamheten och användandet av insamlade medel för att säkerställa
effektivitet och att projekt uppnår förväntade
resultat. Ett led i detta arbete har varit att se
över Radiohjälpens rutiner och policys för
att stärka Radiohjälpens interna styrning och
kontroll. Bland annat har Radiohjälpen under
året antagit en antikorruptionspolicy samt en
upphandlingspolicy. I november lanserades
en visselblåsarfunktion på Radiohjälpens
webbplats med möjlighet att göra en anonym
anmälan vid misstanke om oegentligheter
i Radiohjälpens verksamhet eller i projekt
finansierade med medel från Radiohjälpen.
Styrelsen antog under året även en riskmatris
uppdelad på interna och externa risker inom
Radiohjälpens verksamhet tillsammans med
en plan på hur riskerna ska minimeras. Radiohjälpens betalningsrutiner har förändrats såtillvida att leverantörsbetalningar inte längre
sker manuellt utan genom en fil som skapas
i ekonomisystemet och läses in till banken.
Samtliga rutinbeskrivningar har uppdaterats
och kompletterats för att vara så heltäckande
som möjligt.
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RADIOHJÄLPENS INSAMLINGAR 2017
RADIOHJÄLPSFONDEN OCH KRONPRINSESSAN VICTORIAS FOND
Ur Kronprinsessan Victorias fond kan ideella
föreningar som arrangerar fritidsverksamhet
för barn/unga med funktionsnedsättning ansöka om bidrag. Syftet är att stödja aktiviteter
som bland annat bidrar till en aktiv fritid, att
bryta isolering, höja livskvalitén, stärka självkänslan och till att träffa nya vänner.
Medel ur Radiohjälpsfonden kan sökas för
både nationella och internationella projekt där Radiohjälpen ser behov av stöd.
Verksamheter som får stöd från Radiohjälpsfonden är framförallt fritidsaktiviteter för
vuxna med funktionsnedsättning i Sverige,
utvecklingsprojekt och katastrofinsatser
internationellt.
Totalt samlades det under 2017 in 12 140 284
kr till Kronprinsessan Victorias fond och
3 896 355 kr till Radiohjälpsfonden. Ansökningar från de båda fonderna för nationella
aktiviteter togs emot två gånger under 2017,
med sista ansökningsdatum den 1/3 - 2017
och den 1/9 - 2017. Varje förening har möjlighet att söka till maximalt fyra aktiviteter per år.
2017 har sammanlagt 225 föreningar beviljats 7 766 139 för 384 nationella aktiviteter.
Av dessa var 4 255 622 kr från Kronprinsessan Victorias fond för 141 aktiviteter. Resterande 3 510 517 kr kom från Radiohjälpsfonden
och beviljades för 243 aktiviteter. 2 421 309
kr beviljades ur Radiohjälpsfonden till internationella projekt, se bilaga 3.
VÄRLDENS BARN
Världens Barn är en av Radiohjälpens
största kampanjer och ett samarbete med 14
svenska civilsamhällesorganisationer, SVT,
Sveriges Radio P4 och Utbildningsradion
samt ett stort antal skolor, föreningar, företag,
kyrkor och tiotusentals volontärer runt om i

landets 290 kommuner. Inom kampanjen informeras det om barns situation i världen och
medel samlas in till internationella projekt för
alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet.
Då Världens Barn under 2017 firade 20 år
gjorde SVT en stor satsning på Världens
Barn-programmen. Årets ökning i insamlingen för Världens Barn utgjordes i huvudsak av
bidrag som gavs under sändningen av galan
Tillsammans för Världens Barn, 28,1 mkr av
totalt 88,3 mkr (2016: 9,4 mkr av totalt 65,8
mkr).
Genom insamlade medel kan Radiohjälpen
stödja långsiktiga projekt som ger barn möjligheten att lyfta sig ur fattigdom och svåra
förhållanden. Sammanlagt har 64 841 230 kr
beviljats till 28 organisationer för projektstöd
i 33 länder.
MUSIKHJÄLPEN
Musikhjälpen är ett insamlingsevent som
äger rum i december och har ett nytt aktuellt
tema varje år. I en vecka blir tre kända programledare inlåsta i en glasbur på ett torg
i en svensk stad. Programmet direktsänds
dygnet runt i P3 och i SVT/SVT Play och går
ut på att uppmärksamma och samla in pengar till en undangömd humanitär katastrof genom att engagera lyssnare och tittare. 2017
års tema var ”Barn är inte till salu” och medel
samlades in för att förebygga att barn dras
in i sexhandel och hjälpa barn som utsatts.
Umeå var värdstad och den 144 timmar långa
direktsändningen gjordes från en glasbur
på Rådhustorget den 11 - 17 december. Totalt
kom det in 80 551 509 kr till Musikhjälpen
under 2017.
Under 2017 beviljades 13 organisationer
totalt 47 820 267 kr i stöd för verksamhet i
18 länder inom 2016 års tema ”Barn i krig har
rätt att gå i skolan”.

INSAMLADE MEDEL 2017
Världens Barn
88 265 141
Musikhjälpen
80 551 509
Radiohjälpsfonden
3 896 355
Kronprinessan
12 140 284
Victorias fond
Katastrofer +
19 544 270
öronmärkta medel*
Totalt
204 397 559
* Öronmärkta medel är gåvor där givaren angett
ett annat ändamål än Radiohjälpens specifika
insamlingar. Dessa delas i möjligaste mån ut till
det ändamål som givaren önskat

KATASTROFINSAMLINGAR
Vid stora humanitära kriser kan Radiohjälpen
starta en katastrofinsamling. Det är Radiohjälpens styrelse som beslutar om en
katastrofinsamling ska startas och det krävs
att det finns partnerorganisationer med
humanitär erfarenhet och kapacitet att stödja
på plats i det drabbade området.

SYSTEMATISKT LÄRANDE OCH
FÖRBÄTTRINGSARBETE
För att ytterligare förenkla givandet och
för att minska omkostnaderna investerade Radiohjälpen under året 146 359 kr i
utveckling av den s k digitala bössan inför
genomförandet av Musikhjälpen i december.
En del av utvecklingsarbetet handlade om att
direktkoppla bössan till Swish, för att undvika
onödiga transaktionsavgifter från mellanhänder (1,25 kr per swishbetalning). Under
december swishades det 225 828 gånger
med den nya betallösningen, vilket innebär
att Radiohjälpen sparade in 282 285 kr i
transaktionskostnader. Totalt samlade den
digitala bössan in 43 000 488 kr under 2017
(2016: 20 037 845 kr).
Under året har Radiohjälpen tillsammans
med sin webbyrå arbetat med att implementera nya betalningslösningar på webbplatsen
och att förenkla hanteringen av gåvokort. Sedan april går det att ge en gåva eller beställa
gåvokort med Swish på Radiohjälpens webbplats och i juni lanserades en digital lösning
där givaren själv kan spara ner sitt gåvokort
och skicka eller skriva ut det. I december
valde 70% av gåvokortsbeställarna ett digitalt
kort istället för ett postalt, vilket har minskat
den administrativa belastningen för kansliet.
Radiohjälpen påbörjade tillsammans med
företaget Heroes under hösten ett arbete
med att ta fram ett underlag inför utvecklingen av Världens Barn-kampanjen efter
2018, då nuvarande kampanjperiod löper ut.

Under 2017 beslutade Radiohjälpens styrelse
att genomföra en insamling för de fyra
hotande svältkatastroferna i världen (Jemen,
Somalia, Sydsudan och området kring
Tchadsjön), där över 20 miljoner människor
riskerar svält och 1,4 miljoner barn riskerar att
dö på grund av grav, akut undernäring. I stället för att genomföra en geografisk insamling
uppdaterades insamlingen Hungerhjälpen
från 2013. Radiohjälpen valde också att öronmärka medel från röstningen i Melodifestivalens final till Hungerhjälpen. Totalt samlade
Hungerhjälpen in 18 679 321 kr, varav
3 736 592 kr från finalen i Melodifestivalen.

Syrisk pojke leker utanför ett tältläger i Libanon
FOTO: SOPHIE FYRK/RADIOHJÄLPEN
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riskmatris och där identifierat 15 risker för
verksamheten. Det är främst tre händelser
som kan få stora konsekvenser för Radiohjälpens arbete:

Radiohjälpen är medlemmar i EAA (Emergency Appeals Alliance). Genom medlemskapet har Radiohjälpen kunnat ta del av
andra medlemmars system för bedömning
av partners, vilket har tjänat som underlag
i Radiohjälpens arbete med att se över
de egna partnerskapskriterierna för den
internationella projektverksamheten. De nya
partnerskapskriterierna kommer att färdigställas under 2018.

1. Korruption i de internationella projekt som
Radiohjälpen finansierar. Denna fråga
handlar om att Radiohjälpen ska ha system
och resurser för att noga följa upp denna
risk i samtliga internationella projekt.
Antagandet av en antikorruptionspolicy
samt införandet av en visselblåsarfunktion
har varit ett led i att utveckla Radiohjälpens
system för att motverka korruption.
2. Färre tar del av kampanjerna. Denna risk
är initialt hög men kan hanteras under
förutsättning att Radiohjälpens insamlande
verksamhet anpassas till nya tittarmönster
och nya kanaler för kommunicerande. Detta arbete sker kontinuerligt i nära samarbete med programbolagens arbete för att
utnyttja nya kanaler.
3. Datahaveri och otillbörligt dataintrång.
Eftersom Radiohjälpen i stort sett uteslutande använder sig av SVT:s system har
Radiohjälpen liten möjlighet att påverka
denna faktor förutom att följa SVT:s regler
för IT-användning.

För att förenkla projekthanteringen beslutade Radiohjälpen under 2017 att införa ett
system med ramavtal. Syftet med ramavtal är
att förenkla processer för ansökan, avtalsskrivning och rapportering för de organisationer som Radiohjälpen bedömer har tydliga
och kvalitativa system för styrning, kontroll,
behovsbedömning och mottagarurval. De tio
största samarbetsorganisationerna inbjöds
att inkomma med ansökningar, varvid sex
ansökningar inkom i en första omgång (två
inkom senare och behandlades inte i den
första rundan). Radiohjälpen har bedömt de
första sex ansökningarna och i februari 2018
fattat beslut om att erbjuda samtliga partnerskap (Diakonia, Erikshjälpen, PMU, Rädda
Barnen, Svenska Röda Korset samt Svenska
kyrkan).
Radiohjälpen har under 2017 tagit fram en

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Den 20 februari lämnade generalsekreterare
Per Byman sin tjänst och efterträddes av
Anna Hedenmo, som tillträdde som tillförordnad generalsekreterare den 21 februari.
Den 24 februari tillkännagavs att Kristina
Henschen tillträder som ordinarie generalsekreterare den 1 juni 2018.
FRAMTIDA UTVECKLING
För att säkerställa att tillräckligt med tid finns
för att ta fram underlag för en utveckling av
Världens Barn-kampanjen när nuvarande
kampanjperiod löper ut 2018, beslutade Radiohjälpen tillsammans med SVT att förlänga
den innevarande kampanjperioden med ett
år, t o m 2019.
Under 2017 har Radiohjälpen påbörjat arbetet med att införa effektrapportering enligt
FRIIs riktlinjer vilket kommer att slutföras och
implementeras under 2018.

Totalt kom det in 19 471 751 kr till Radiohjälpens katastrofarbete, varav 18 679 321 kr till
Hungerhjälpen och 792 430 kr generellt till
katastrofer.
2017 beviljades 18 627 469 kr i katastrofmedel till 15 projekt genom åtta organisationer
i nio länder. Av dessa var 17 270 000 kr från
insamlingen Hungerhjälpen, där sju organisationer beviljades medel för verksamhet i
Somalia, Sydsudan, Etiopien, Nigeria, Kenya
och Jemen.

En workshop genomfördes under 2017 och
ytterligare en med Radiohjälpens styrelse i
januari 2018. En avslutande workshop ska
genomföras under hösten 2018.

Barn vid lärcenter i Maiduguri, Nigeria
FOTO: PLAN INTERNATIONAL

Radiohjälpen avser att under 2018 att upphandla ett digitalt projekthanteringssystem
för den internationella projektverksamheten.
Radiohjälpen arbetar löpande med att utveckla kostnadseffektiva betallösningar och
även med att tillgodose allmänhetens önskemål om förenklingar och service i samband
med givandet.
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FÖRVALTNING
Styrelsen
Enligt Radiohjälpens stadgar ska styrelsen
bestå av sju ledamöter och sex suppleanter.
Sex personer (fyra ledamöter och två suppleanter) representerar de olika programbolagen, sex kommer från organisationsvärlden
(tre ledamöter och tre suppleanter) och en
suppleant kommer från Sida. Verkställande
direktören för SVT är enligt stadgarna alltid
ordförande. Representanter från Sveriges
Radio och UR har också ordinarie platser i
styrelsen. Programbolagen utser själva sina
representanter medan övriga styrelsemedlemmar utses av SVT:s styrelse på förslag av
Radiohjälpens styrelseordförande. De sex
styrelsemedlemmarna från det civila samhället sitter i styrelsen i personlig kapacitet och
representerar inte sina organisationer.

Bo Forsberg (Diakonia, 3/5 möten), Ulrika
Årehed Kågström t o m februari (Cancerfonden 1/5 möten), Lise Lidbäck fr o m
mars (Neuroförbundet, 3/5 möten), Anders
Danielsson tom september (Röda Korset, 2/5
möten) samt Georg Andrén fr o m november
(0/5 möten).
Suppleanter: Thomas Nilsson (SVT, 4/5
möten), Pia Kalischer (Sveriges Radio, 4/5
möten), Lise Lidbäck t o m februari (Neuroförbundet, 1/5 möten) Anders Rönnquist fr o m
mars (Sida, 4/5 möten), Elisabeth Dahlin (Rädda Barnen, 3/5) samt Dario Marlović (Islamic
Relief, 4/5 möten). Styrelsen har under året
saknat en suppleant. SVT:s styrelse kommer
att utse en ny suppleant 2018.

Styrelsen har under 2017 haft fem ordinarie
möten, alla protokollförda, varav ett möte
hade formen av ett styrelseseminarium. Mötena ägde rum den 8 februari, 27 mars (styrelseseminarium), 15 maj, 11 september samt
den 13 november. Därutöver har styrelsen
fattat beslut om akuta insatser genom per
capsulam-beslut vid tio tillfällen under året.
Även dessa beslut har protokollförts. Ingen
ersättning utgår till styrelsemedlemmarna för
deras arbete i Radiohjälpens styrelse.

Arbetsutskott
Radiohjälpen har två arbetsutskott, det nationella och det internationella. Det nationella
utskottet går igenom alla nationella ansökningar samt beredningen av dem, kvalitetssäkrar dem och lämnar ett sammanhållet förslag till styrelsen för beslut. Utskottet består
av Agnetha Vikenger (tidigare förbundsordförande RBU), Lise Lidbäck (Neuroförbundet),
Elin Annwall (Kronprinsessparets Stiftelse)
samt Per Byman (generalsekreterare
Radiohjälpen). Föredragande är Anne Suni
(nationell handläggare Radiohjälpen).

Ordinarie ledamöter i styrelsen var 2017:
Hanna Stjärne, ordförande (SVT, 5/5 möten),
Jan Petersson, vice ordförande (Sveriges
Radio, 3/5 möten), Anna Stål Isaksson (SVT,
4/5 möten), Per Bergkrantz (UR, 5/5 möten),

Det internationella utskottet går på samma
sätt igenom alla internationella ansökningar
och beredningar samt kvalitetssäkrar det beslutsunderlag som går till styrelsen. Utskottet
diskuterar dessutom övergripande frågor

Radiohjälpen besökte 2016
ett projekt i byn Las Flores,
Guatemala
FOTO: SCOTT LAKEY

för Radiohjälpen och strategiska ställningstaganden innan dessa skickas till styrelsen
för utlåtande eller beslut. Utskottet består
av ordförande Hanna Stjärne (SVT), vice
ordförande Jan Petersson (Sveriges Radio)
samt Anders Rönnquist (Sida). Radiohjälpens
controller (Astrid Jansen) är ständigt adjungerad till mötena. Föredragande är generalsekreterare Per Byman.

Distribution av mat i Hudaydah, Jemen.
FOTO: DANIDA/ADRA DANMARK

Valberedning
Radiohjälpen har ingen separat valberedning. Varje programbolag (SVT, Sveriges
Radio och UR) utser själva sina ledamöter
och suppleanter. Övriga ledamöter och suppleanter utses av SVT:s styrelse efter förslag
från Radiohjälpens styrelseordförande.
Revisorer
Granskning av styrelsens förvaltning och
Radiohjälpens räkenskaper görs av aukt.
revisor Carina Åkesson (utsedd av
regeringen för SVT) och aukt. revisor Camilla
Samuelsson (utsedd av Förvaltningsstiftelsen
för Sveriges Radios AB, Sveriges Television
AB och Sveriges Utbildningsradio AB) från
PwC.
Kansliet
Följande tjänster finns på kansliet: Generalsekreterare, kanslisamordnare, controller,
insamlingsansvarig, nationell handläggare,
internationell handläggare, produktionsplanerare samt administratör.
Världens Barn-kampanjen har ett separat
kansli som hanterar den s k Riksinsamlingen
inom ramen för insamlingen Världens Barn.
Kansliet inryms hos Rädda Barnen och administreras inte av Radiohjälpen.

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR
Radiohjälpen har anställd personal för alla
ordinarie arbetsuppgifter. Varje anställd
har specifika arbetsuppgifter som relaterar
antingen till projektverksamhet (nationell och
internationell), produktion av Radiohjälpens
filmer, insamling eller administration. Radiohjälpen har inga volontärer på regelbunden
basis, däremot arbetar ett antal volontärer
med insamling i samband med de stora
insamlingarna Musikhjälpen och Världens
Barn. För Världens Barn är det de deltagande
organisationerna som ställer upp med sina
volontärer runt hela landet vid olika insamlingsaktiviteter. Radiohjälpen har heller inga
anställda utomlands, utan allt arbete inom de
internationella projekten genomförs av samarbetsorganisationernas personal i fält.
För de anställda har Radiohjälpen kollektivavtal med Unionen, Akademikerförbundet
och Journalistförbundet. Radiohjälpen har ett
hängavtal med den lokala Unionen-klubben.
Radiohjälpen är medlem i arbetsgivarorganisationen Almega/Medieföretagen.
Varje år genomförs medarbetarsamtal mellan
generalsekreteraren och alla medarbetare.
Vid dessa möten tas också en individuell
plan för kompetensutveckling fram. En del av
kompetensutvecklingen består i att medarbetarna regelbundet får möjlighet att följa
med på projektresor för att besöka och utvär-
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dera projekt som får stöd av Radiohjälpen.
Radiohjälpen har vid årsskiftet 2017/2018
antagit en personalhandbok inklusive en
arbetsmiljöpolicy. Under 2018 planeras en
systematisering av arbetsmiljöarbetet vilket
bland annat kommer innebära att arbetsmiljöfrågor lyfts vid medarbetarsamtal samt att
Radiohjälpen ska utse ett arbetsmiljöombud.
Radiohjälpen avser också att årligen göra en
arbetsmiljöenkät.
Radiohjälpen skickar ut digitala nyhetsbrev
ca 5 gånger om året till månadsgivare och de
som anmält sig till nyhetsbrevet via Radiohjälpens webbplats.
FINANSIELLA INSTRUMENT
SAMT PLACERINGSPOLICY
Målsättningen med Radiohjälpens medelsförvaltning är att skapa en god avkastning
utifrån de riktlinjer som anges i den av
styrelsen beslutade och årligen reviderade
placeringspolicyn. Medelsförvaltningen ska
på ett kostnadseffektivt sätt minimera de
ﬁnansiella risker som uppstår i verksamheten
och skapa en god avkastning med hänsyn
tagen till placeringspolicyns riktlinjer. För att
minska de ﬁnansiella riskerna ska Radiohjälpen fördela förvaltningen av kapitalet mellan
olika tillgångsslag (aktier och räntebärande
värdepapper).

På uppdrag av styrelsen påbörjade kansliet under 2015 ett arbete med att se över
möjligheten för Radiohjälpen att anlita en
extern förvaltare och gå över till diskretionär
kapitalförvaltning. Offerter togs in från fyra
aktörer och av dessa valdes två ut som i
november 2015 presenterade sina förslag för
styrelsen. På styrelseseminariet i januari 2016
beslutade styrelsen att anlita Nordea.
Då Nordea placerat medel på ett sätt som
inte överensstämde med Radiohjälpens
värdegrund beslutade dock styrelsen under
hösten 2016 att bryta avtalet och handla upp
en ny kapitalförvaltare under 2017.
Offerter togs in under våren 2017 och styrelsen beslutade på sitt möte i maj att anlita
Kammarkollegiet som ny kapitalförvaltare.
På sitt möte i november fattade styrelsen
beslut om en reviderad placeringspolicy som
Radiohjälpens kansli tagit fram med hjälp av
Kammarkollegiets expertis. De största förändringarna var att dela in kapitalplaceringarna i
de tre olika kategorierna stiftelsekapital, fritt
eget kapital och överskottslikviditet samt att
definiera en normalportfölj och avkastningskrav för respektive kategori.
Då placeringarna i Kammarkollegiets konsortier först gjordes i augusti 2017 har ingen
utvärdering ännu gjorts av den nya kapitalförvaltaren.
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RESULTAT OCH STÄLLNING
Radiohjälpens insamlade medel består i sin
helhet av gåvor från allmänheten och företag.
Under 2017 uppgick dessa till totalt 204,4
miljoner kronor (135,6 mkr), vilket är det tredje
bästa insamlingsåret i Radiohjälpens historia.
Det hittills högsta insamlingsresultatet, 443,7
mkr, uppnåddes år 2005 med anledning av
insamlingen efter Tsunamin (369,4 mkr). Därefter kommer år 2015 med insamlade medel
på 206,1 mkr, varav katastrofinsamlingarna för
människor på flykt uppgick till 69,3 mkr och
Nepal 8,9 mkr.
Två av Radiohjälpens kampanjer slog
insamlingsrekord 2017, Musikhjälpen och
Kronprinsessan Victorias fond. Musikhjälpen
nådde 80,6 mkr, en ökning med 48,6 % i jämförelse med 2016 då 54,2 mkr samlades in.
Totalt har Musikhjälpen sedan starten 2008
samlat in 292,6 mkr.
Kronprinsessan Victorias fond nådde ett
insamlingsresultat på 12,1 mkr, varav 6,7 mkr
kommer ifrån testamenten. Det är en ökning
med 10,6 % i jämförelse med insamlingen
2003 som hade det näst bästa insamlingsresultatet med 11,0 mkr.
Även kampanjen Världens Barn, som
firade 20 år under 2017, uppvisade ett högt
insamlingsresultat. 88,3 mkr samlades in,
vilket är det bästa resultatet sedan 2007 då
98,3 mkr samlades in. En av förklaringarna
till årets goda resultat var att det under den
direktsända galan Tillsammans för Världens
Barn i SVT den 6 oktober samlades in 28,1

mkr, vilket är en ökning med det tredubbla i
jämförelse med insamlingen under galan året
innan (9,4 mkr). Totalt har Världens Barn sen
starten 1997 samlat in 1 561,9 mkr.
Radiohjälpens särskilda kampanj Hungerhjälpen samlade in 18,7 mkr.
De totala kostnaderna 2017 uppgick till
147,4 mkr (136,2 mkr)
Av dessa uppgick ändamålskostnader till
138,9 mkr (128,1) insamlingskostnader till 6,3
mkr (6,5 mkr) och administrationskostnader
till 2,3 mkr (1,5 mkr).
Ändamålskostnaderna uppgick under året
till 67,9 % (94,5 %), insamlingskostnaderna till
3,1 % (4,8 %) och administrationskostnaderna
till 1,1 % (1,1 %) av insamlade medel.
De stora årliga insamlingarna Världens Barn
och Musikhjälpen genomförs i september/
oktober respektive december och de första
medlen beviljas först efter årsskiftet. De insamlade medel som inte beviljats under året
förs vid bokslutet om till ändamålsbestämda medel. De ändamålsbestämda medlen
uppgick per 2017-12-31 till 177,4 miljoner
kronor (123,4 mkr), dvs en ökning på 43,8 % i
jämförelse med 2016 vilket är en följd av det
goda insamlingsresultatet för året.
Sedan 2013 avsätter Radiohjälpen en fast
procent av insamlade medel till insamlingsoch administrationskostnader. Under 2017
avsattes 8 % av de insamlade medlen från
alla kampanjer med två undantag; Världens

Barn där 30 % (30 %) av insamlade medel
har avsatts till Radiohjälpen varav 15 % (15
%) för att täcka Radiohjälpens kostnader för
insamling och administration. Resterande
avsatta medel används för att täcka Radiohjälpens kostnader för återkoppling samt till
ej öronmärkt projektverksamhet.
Vad gäller årets särskilda kampanj Hungerhjälpen beslutade Radiohjälpens styrelse att
inte göra någon avsättning alls till insamlingsoch administrationskostnader.
Mellanskillnaden mellan de faktiska kostnaderna för insamling och administration och
den avsättning som gjorts utgör årets resultat
och balanseras i sin helhet i ny räkning. Detta
sker för att skapa en ekonomisk buffert som
kan garantera Radiohjälpens verksamhet. I
januari 2016 beslutade styrelsen att Radiohjälpens sparade egna kapital som lägst ska
vara stiftelsekapitalet, dvs. 10 miljoner kronor,
och som övre gräns maximalt 20 miljoner
kronor, stiftelsekapitalet plus 10 miljoner
kronor i balanserat kapital. Om ett överskott
uppstår ska medel som överstiger maxgränsen återföras till Radiohjälpsfonden för att
användas i projektverksamheten.
Avsättningen till det balanserade egna kapitalet 2017 uppgick till 3,5 mkr (0,5 mkr), vilket
innebär ett totalt balanserat eget kapital på
11,8 mkr. Det innebär att 1,8 mkr ska återföras
till Radiohjälpsfonden för projektverksamhet
under 2018.

FLERÅRSÖVERSIKT
Intäkter och kostnader						
i tkr
2017

2016

2015

2014

2013

2012

204 398

135 569

206 098

135 293

160 329

122 760

9 924

3 938

7 579

6 961

5 163

5 938

138 854

128 122

189 522

128 660

129 170

110 556

Ändamål (% av insamlat)

67,9%

94,5%

92,0%

95,1%

80,6%

90,1%

Insamling (% av insamlat)

3,1%

4,8%

2,9%

4,4%

3,9%

3,5%

Administration (% av insamlat)

1,1%

1,1%

1,0%

1,3%

2,0%

2,6%

Beviljade internationella projekt - belopp* 133 710

118 211

179 291

123 054

121 056

99 923

Insamlat (tkr)
- varav testamenten
Ändamål (tkr)

Projektverksamhet - ändamål						
Beviljade internationella projekt - antal

101

101

114

120

133

129

Beviljade aktiviteter i Sverige - belopp

7 766

9 049

8 570

9 560

11 859

14 298

384

495

571

558

726

743

11 830

8 323

7 820

5 305

4 140

1 646

177 374

123 370

124 130

117 316

118 139

96 987

Beviljade aktiviteter i Sverige - antal
Eget kapital
Balanserat eget kapital
Ändamålsbestämda medel

* Varav återförda från beviljade projekt tidigare år 1 200 tkr							
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FILMER OCH APELLER 2017

Fotograf Carl Magnus Lindström filmar landskap i närheten av N’gauma, Mocambique
FOTO: JOACHIM VOGEL

FILMER 2017

Titel:
Sändningar:
Tittare (+ webb):
Musikhjälpen 2016: Återblicken
9
224 000 (3 848)
Radiohjälpen i Senegal: En väg till framtiden
6
483 000 (703)
Nya traditioner i Senegal
3
511 000 (1 075)
Radiohjälpen i Guatemala:
Utbildning för en bättre framtid
2
196 000 (325)
Kronprinsessan Victorias fond:
RG Aktiv Rehabilitering 1
2
556 000 (1 125)
Kronprinsessan Victorias fond:
RG Aktiv Rehabilitering 2
2
863 000 (1 794)
Kronprinsessan Victorias fond:
RG Aktiv Rehabilitering 3
2
215 000 (760)
Kronprinsessan Victorias fond 20 år
5
858 000 (1 492)
Grattis kronprinsessan!
2 1 571 000 (41 241)
Två Världens Barn-rep. Moçambique i Go´kväll 2 1 434 000 (6 556)
Go´kvälls specialprogram Världens Barn
1
665 000 (2 132)
Världens Barn: Startskottet
3
531 000 (1 554)
Tre reportage Världens Barn
3
1 567 000 (1 101)
Tillsammans för Världens Barn
3 1 106 000 (5 053)
Världens Barn: Summeringen
3
656 000 (275)
Världens Barn: Återblicken
5
5433 000 (177)
Repriser:
Tolv miljoner människor på flykt
Kampen mot hiv: ett besök i Moçambique
Musikhjälpen i Zambia: Din musik räddar liv
Alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet
Kronprinsessan Victorias fond: Romfartuna
Kronprinsessan Victorias fond: FUB 1
Kronprinsessan Victorias fond: FUB 2
Ett riktigt hem åt alla
Ett riktigt hem åt alla (kort)
På besök i Paraguay

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

320 000 (1000)
55 000 (2000)
50 000 (500)
101 000 (1500)
180 000 (1500)
241 000 (1 500)
7 000 (800)
59 000 (900)
87 000 (1 800)
30 000 (2 000)

APPELLER 2017
Radiohjälpsfonden:
Puff inför Melodifestivalens
sex program:

Antal
sändningar

Kronprinsessan Victorias fond:
Kronprinsessan Victorias fond 20 år – 1
Kronprinsessan Victorias fond 20 år – 2
Hungerhjälpen:
Två appeller med nyhetsbilder
Sex appeller inspelade i Kenya
Jemen (Hungerhjälpen):
En appell med stillbilder från
organisationer

6

141
24

Period

4/2 – 11/3

9/6 – 31/7
29/6 – 31/7

267
236

8/3 – 31/3
4/4 – 30/4

67

29/11 – 10/12

Ett tack från Radiohjälpen för gåva skänkt genom
programmet ”Det ska vi fira” som sändes i Sveriges
Radio under 1960- och 1970-talet.

39

RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING						
Tkr

Tkr
Not					

Verksamhetsintäkter
Insamlade medel		
Övriga intäkter		

2, 3					

Summa		
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader		
Insamlingskostnader		
Administrationskostnader

17-01-01
17-12-31

16-01-01			
16-12-31

204 398
0

135 555			
14			

204 398

135 569			

-138 855
-6 270
-2 269

-128 122			
-6 539			
-1 542			

-147 394

-136 203			

57 004

-634			

317
190

2, 4					

5

TILLGÅNGAR						
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR						
Immateriella anläggningstillgångar						
Digital insamlingsbössa
Materiella anläggningstillgångar						
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar						
Långfristiga värdepappersinnehav
Övriga långfristiga fordringar

17-12-31

16-12-31		

7

524

527			

8

0

0			

9
10

21 469
1 195
22 664

0			
0			
0			

23 188

527			

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR						
Kortfristiga fordringar						
Övriga fordringar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

11

703
11 370
12 073

100			
9 287			
9 387			

128			
249			

Kassa och bank

12

179 713

142 748			

507

377		

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		

191 786

152 135			

SUMMA TILLGÅNGAR		

214 974

152 662

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		

57 511

-257			

ÅRETS RESULTAT		

57 511

-257			

Summa		
VERKSAMHETSRESULTAT		
Finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper		
Övriga ränteintäkter och liknande poster		

6					

Summa		

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT
Årets resultat enligt resultaträkningen		
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från föregående år
Ändamålsbestämna medel att bevilja		
Kvarstående belopp för året/ förändring
balanserat kapital		

57 511
2 195
-56 199

-257			
22 156			
-21 396			

3 507

503		

EGET KAPITAL OCH SKULDER						
EGET KAPITAL						
Stiftelsekapital		
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital		

2

SUMMA EGET KAPITAL		
SKULDER						
Kortfristiga skulder						
Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag
Leverantörsskulder		
Skatteskulder		
Övriga skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA SKULDER		
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

40

Not

2

13

10 000
177 374
11 830
199 204

10 000			
123 370			
8 323			
141 693			

199 204

141 693			

13 023
191
0
214
2 342
15 770

8 886			
111			
0			
115			
1 857			
10 969		

15 770

10 969		

214 974

152 662
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NOTER

FÖRÄNDRING
AV EGET KAPITAL
					

Ingående balans

Ändamålsbestämda medel
									

Stiftelsekapital

Världens
Barn

Musikhjälpen

Radiohjälpsfonden

Kronpr.
Victorias
fond

10 000

63 057

47 820

2 686

8 986

22 229

25 264

-2 195

7 506

Nettoförändring ändamålsbestämda medel		

Särskilda
medel

Balanserat
kapital

Totalt eget		
kapital

821

8 323

141 693

1 200

-54 004

0

57 511

57 511

11 830

199 204

Årets resultat
Utgående balans

10 000

85 286

73 084

491

16 492

2 021

Belopp i tkr				
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat
Avskrivningar
Förlust vid utrangering av inventarier
Erhållen ränta

2017

2016

57 004
281
0
507

-634
153
0		
406		

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

57 792

-75

-2 687
4 138
80
584

4 414		
-2 753		
-15		
206		

59 907

1 777		

Kassaflöde från den löpande verksamheten
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RESULTATRÄKNINGEN

BALANSRÄKNINGEN

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 enligt kontantprincipen när gåvan sakrättsligt är genomförd. I den mån det på balansdagen finns löften om gåvor intäktsförs dessa efter individuell
prövning. Tillgångar som doneras till Radiohjälpen ska
avyttras snarast möjligt. I samband med att den donerade
tillgången realiseras redovisas intäkten i posten insamlade
medel.

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Insamlade medel
Till posten insamlade medel räknas mottagna gåvor från
privatpersoner och företag. Till insamlade medel räknas
även testamentsgåvor och donationer. Med gåva avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation.

KASSAFLÖDESANALYS

Ökning-/Minskning+ av övriga kortfristiga fordringar
Ökning+/Minskning- av beviljade medel
Ökning+/Minskning- av leverantörsskulder
Ökning+/Minskning- av övriga kortfristiga skulder

						Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3), FRII:s styrande riktlinjer
för årsredovisning samt god redovisningssed i branschen.
Redovisningsprinciperna är, om inget annat anges, oförändrade jämfört med föregående år.

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Ökning-/Minskning+ av finansiella anläggningstillgångar

-278
-22 664

-566		
3 061		

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-22 942

2 495		

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början, not 15

36 965
142 748

4 272		
138 476		

Likvida medel vid årets slut, not 15

179 713

142 748		

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till Radiohjälpens uppdrag enligt stadgarna. I ändamålskostnader ingår beviljade medel för projekt, kostnader
för information och upplysning samt fördelade lönekostnader till den del de är att hänföra till ändamålsarbetet.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader är de kostnader som direkt hänför
sig till insamlingsarbetet och som varit nödvändiga för att
generera intäkter. Hit räknas bland annat kostnader för insamlingsappeller, programkostnader, tackkort, insamlingsbössor, kostnader för Radiohjälpens betalningslösningar
(t.ex. Payex, Unwire mm) samt fördelade lönekostnader till
den del de är att hänföra till insamlingsarbetet.
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.
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala
avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som
avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen
tjänas in.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas
till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar enligt plan.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:
3 år
Immateriella tillgångar från och med 2016		
Immateriella tillgångar till och med 2015		
5 år
Inventarier					
5 år
Finansiella tillgångar
Kortfristiga placeringar innehas med avsikt att behålla dem
till förfall och värderas till anskaffningsvärdet. Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet
minskat med eventuella nedskrivningar. Nedskrivning görs
om anskaffningsvärdet överstiger marknadsvärdet och om
värdenedgången kan antas vara bestående.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Ändamålsbestämda medel
De gåvor som vid bokslutet ännu inte beviljats av styrelsen
redovisas som ändamålsbestämda medel under eget kapital. För en mer detaljerad information se även sammanställningen av förändring eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
När Radiohjälpens styrelse fattar beslut om att bevilja medel
till en organisation redovisas detta som kostnad och skuld. I
de fall Radiohjälpens styrelse fattat beslut om utbetalning av
bidrag och meddelat mottagaren men inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en kortfristig skuld.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden
dvs. den utgår från Radiohjälpens verksamhetsresultat. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga
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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Not 2
-613

-556

-311

-496

-2 194

-313

492

2 686

KRONPRINSESSAN VICTORIAS FOND 2017
Disponibelt vid årets början
8 985

2016
8 884

Insamlade medel
(varav testamenten)
Återförda/återbetalda medel

12 140
(6 720)
1 257

4 996
(790)
1 174

-2 483
-1 773
-4 256

-3 287
-1 714
-5 001

-51
-613
-664

-111
-557
-668

-971

-400

Årets resultat

7 506

101

Ändamålsbestämda medel att
bevilja vid årets slut

16 491

8 985

SÄRSKILDA MEDEL
			
Disponibelt vid årets början
Insamlade medel
Flykt
Hungerhjälpen
Haiti
-749
Katastrofer
-557
Östersjön/Vår Planet
-1 306
Öronmärkta medel

2017
821
19 544
(0)
(18 679)
(0)
(793)
(10)
(62)

2016
10 314
4 302
(2 591)
(0)
(1 123)
(508)
(38)
(42)

Återförda/återbetalda medel

226

707

Ändamålskostnader
21 294
Beviljade medel, utbetalda
		
Beviljade medel, ej utbetalda
73 085
47 820

-18 570
0
-18 570

-12 537
-1 742
-14 279

Information

0

-74

Insamlings- och administrations-		
kostnader

0

-149

1 200

-9 493

2 021

821

204 398

135 555

Insamlingar
VÄRLDENS BARN
Disponibelt vid årets början

2017
63 057

2016
75 407

Insamlade medel
(varav testamenten)
Återförda/återbetalda medel

88 265
(3 094)
3 046

65 839
(2 987)
748

Ändamålskostnader
Beviljade medel, utbetalda
Beviljade medel, ej utbetalda

Årets resultat
Ändamålsbestämda medel att
bevilja vid årets slut

-54 176
-9 465
-63 641

-70 687
-3 556
-74 243

-855
-614
-1 469

-1 175
-556
-1 731

-3 972

-2 963

Årets resultat

22 229

-12 350

Ändamålsbestämda medel att
bevilja vid årets slut

Information
Övriga ändamålskostnader

85 286

63 057

MUSIKHJÄLPEN
Disponibelt vid årets början

2017
47 820

2016
26 526

Insamlings- och administrations-			
kostnader

Insamlade medel
Återförda/återbetalda medel

80 552
586

54 218
159

-47 820
0
-47 820

-27 440
0
-27 440

Information
Övriga ändamålskostnader

Insamlings- och administrations-			
kostnader

Ändamålskostnader
Beviljade medel, utbetalda
Beviljade medel, ej utbetalda

Information
Övriga ändamålskostnader

Insamlings- och administrations-			
kostnader
Årets resultat
Ändamålsbestämda medel att
bevilja vid årets slut

-995
-614
-1 609

-6 444

-4 337

Ändamålskostnader
Beviljade medel, utbetalda
Beviljade medel, ej utbetalda

25 265

RADIOHJÄLPSFONDEN
Disponibelt vid årets början

2017
2 686

2016
2 999

Insamlade medel
(varav testamenten)
Återförda/återbetalda medel

3 897
(110)
864

6 200
(161)
836

-4 246
-1 785
-6 031

Ändamålsbestämda medel att
		
bevilja vid årets slut
-4 438
-1 859
Summa insamlade medel
-6 297

Ändamålskostnader
Beviljade medel, utbetalda
Beviljade medel, ej utbetalda
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Övriga ändamålskostnader
Insamlings- och administrations-			
kostnader

Årets resultat

Not 3
Insamlade medel
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Allmänheten
187 921
16 477
Företag
Summa
204 398

117 239
18 316
135 555

ration på en dagstidning (i likhet med övrig personal). Av pensionskostnaderna avser 198 tkr (168 tkr) Radiohjälpens generalsekreterare. Generalsekreteraren har en uppsägningstid på
tolv månader från arbetsgivarens sida. Vid egen uppsägning är
uppsägningstiden sex månader.
Not 5
Ersättning till revisor
Radiohjälpen anlitar revisionsbyrån PwC. Ersättning till revisor
uppgår under 2017 till 182 tkr (108 tkr) för revisionsuppdrag
och 0 (10 tkr) för övriga intyg. Utöver det tillkommer en särskild
granskning av ett projekt uppgående till 261 tkr som har utförts
av EY.

Antalet volontärtimmar under året uppgår till 397 timmar (362
timmar) fördelat på 185 timmar (181 timmar) avseende styrelsen
som ej erhåller arvode, 28 timmar (32 timmar) för Världens
Barn och 144 timmar (149 timmar) för Musikhjälpen. Under 2017
tillsattes en arbetsgrupp med ett uppdrag att bland se över
kriterier för den nationella verksamheten. Totalt lade gruppen
ned 40 tim utan ersättning. Värdet av dessa ideella insatser har
inte redovisats i resultaträkningen.			
Not 6
		
Resultat från övriga värdepapper
Totala insamlade medel består av följande
Resultat vid utdelning och försäljning
317
Gåvor som redovisats i
Ränteintäkter placeringar/konton
142
135 555
resultaträkningen
204 398
Övrigt
48
Gåvor som inte redovisats i
507
resultaträkningen
0
0
Summa
204 398
135 555
Not 7
Immateriella tillgångar
17-12-31
Stiftelsen Radiohjälpens kansli sitter i lokaler som ägs av
Ingående anskaffningsvärden
1 463
Sveriges Radios Förvaltning AB (SRF). SRF är en del av public
Årets inköp
278
service och ägs av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB
Utgående ackumulerade
och Sveriges Utbildningsradio AB. SRF äger fastigheter i vilka
anskaffningsvärden
1 741
SVT, SR och UR bedriver verksamhet och de interndebiteras
Ingående avskrivningar
-936
hyra för de lokaler de nyttjar. Den fastighet som Radiohjälpens
-281
Årets avskrivningar enligt plan
kansli sitter i ingår i SVT:s lokalhyra och Radiohjälpen betalar
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 217
därmed inget för detta. Värdet av hyran har inte redovisasts i
resultaträkningen.
Utgående redovisat värde
524

Not 4
Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda		
Kvinnor
Män
Summa

2017
7,0
1,0
8,0

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare		
Styrelseledamöter (varav män)
7 (4)
Generalsekreterare (varav män)
1 (1)
Löner och andra ersättningar		
Styrelse
Generalsekreterare
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
(Varav pensionskostnader exkl. löneskatt)

2016
7,0
1,0
8,0

7 (3)
1 (1)

0
900
3 280
4 180

0
873
2 993
3 866

1 967
(525)

1 751
(429)

Ingen ersättning utgår till styrelsen. Generalsekreteraren erhåller en månadslön på 72 750 kronor (71 325) kronor), utöver det
tillkommer skattepliktiga förmåner för tv-licens och prenume-

Not 8
Inventarier
17-12-31
Ingående anskaffningsvärden
9
Förvärv
-9
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
0
Ingående avskrivningar
-9
9
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
0
Utgående ackumulerade avskrivningar
0
Utgående redovisat värde

Not 9
Långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärden
Förvärv
Försäljningar och utrangeringar
Utgående anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

47
229
101
377

16-12-31
896
567
1 463
-783
-153
-936
527

16-12-31
9
0
9
-9
0
0
-9

0

0

17-12-31
0
27 850
-6 381
21 469

16-12-31
0
0
0
0

21 469

0
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Specifikation av värdepapper

Redovisat värde

Marknadsvärde

Ränte/obligationsfonder

9 269

9 143

Aktiefonder

8 800

8 639

Blandfond, ca 75 % aktier och 25 % ränteplaceringar

3 400

3 365

21 469

21 146

Summa

UNDERSKRIFTER
Stockholm 2017-03-26

Anna Hedenmo, tf generalsekreterare
Not 10
Andra långfristiga fordringar
Ingående anskaffningsvärde
Tillkommande fordringar
Utgående anskaffningsvärde
Utgående redovisat värde

Not 11
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Upplupna intäkter Världens Barn
Upplupna intäkter Musikhjälpen
Upplupna intäkter Radiohjälpsfonden
Upplupna intäkter Postogram
Upplupna intäkter Kronprinsessan
Victorias fond
Upplupna intäkter Särskilda medel
Förututbetalda kostnader
Summa
Not 12
Likvida medel
Kassamedel
Banktillgodohavanden
Summa

påbörjades under hösten 2017. Rekryteringsgruppen utgjordes
av följande medlemmar i Radiohjälpens styrelse: Hanna Stjärne,
17-12-31
16-12-31
Jan Petersson och Anders Rönquist samt till en del även Per
0
0
Bergkrantz. SVT:s HR-strateg Anne Lundin Ziegler har bistått i
1 195
0
rekryteringsprocessen. Efter styrelsebeslut och MBL-förhand1 195
0
lingar erbjöds Kristina Henschen tjänsten som generalsekrete		
rare för Radiohjälpen. Hon kommer närmast från en tjänst som
1 195
0
kanslichef på biståndsorganisationen Union to Union och tillträder som generalsekreterare på Radiohjälpen den 1 juni 2018.
Under perioden 15 februari – 15 maj går SVT:s programledare
Anna Hedenmo in som tillförordnad generalsekreterare.
17-12-31
16-12-31
3 661
1 292
7 445
7 905
10
3
34
48
1
212
8
11 370

5
34
0
9 287

17-12-31
9
179 704
179 713

16-12-31
23
142 725
142 748

Banktillgodohavanden är placerade hos svenska banker. Inga
krediter finns.
Not 13
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter inkl
särskild löneskatt
SVT Musikhjälpen
Övriga poster
Summa

17-12-31
159

16-12-31
152

307
1 030
846
2 342

280
882
543
1 857

Not 14
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Radiohjälpens generalsekreterare Per Byman avslutade sin
tjänst den 20 februari 2018 för att gå till sitt nya uppdrag som
ansvarig för Norska Flyktingrådets nyöppnade kontor i Berlin.
En rekryteringsprocess för att hitta en ny generalsekreterare
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Hanna Stjärne, ordförande

Jan Peterson, vice ordförande

Per Bergkrantz

Anna Stål Isaksson

Bo Forsberg

Georg Andrén

Lise Lidbäck

Vår revisionsberättelse har avgivits 2018-06-13
Öhrling PricewaterhouseCoopers AB

Stödundervisning till romska barn med målsättning att de ska
gå ut grundskolan. Hoppets Stjärnas resurs- och utbildningscenter i Pantelimon, Rumänien.

Camilla Samuelsson
Auktoriserad revisor

Carina Åkesson
Auktoriserad revisor
Utsedd av regeringen för SVT

FOTO: RADIOHJÄLPEN/ASTRID JANSEN
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Stiftelsen Radiohjälpen, org.nr 802007-9755

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsberättelsen för Stiftelsen
Radiohjälpen för år 2017. Stiftelsens årsredovisning ingår
på sidorna 32-49 i den tryckta versionen av Stiftelsen
Radiohjälpens årsberättelse 2017.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens
finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av sid 1-31 samt
50-57 i den tryckta versionen av Stiftelsen Radiohjälpens
årsberättelse 2017.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte
denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det
vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är
oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar
innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende
denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att
rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta
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en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen
för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att
likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att
en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens
interna kontroll som har betydelse för vår revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss
om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar
i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen an-

vänder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund
i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten.
Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att
en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande
brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört
en revision av styrelsens förvaltning för år 2017.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse
för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.
Stockholm den 13 juni 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Camilla Samuelsson
Auktoriserad revisor

Carina Åkesson
Auktoriserad revisor
Utsedd av regeringen för SVT
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BILAGA 1. BEVILJADE PROJEKT VÄRLDENS BARN
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INT17.070
INT17.071

Svenska Röda Korset
PMU

Building Resilient Communities (BRC) in Kayin
Nutrition Nordkivu 2017-2018

INT17.072

SOS Barnbyar

Education for crisis-affected children in the
Central African Republic

INT17.073

Svenska kyrkan

Livelihood support to malnourished children and
their families in DRC

574 000

INT17.074

Svenska kyrkan

Bangladesh

290 000

INT17.075

Svenska Röda Korset

Bangladesh
Mali
Rumänien
Kenya

380 000
284 627
500 000
500 000

INT17.076
INT17.077
INT17.078

PMU
IOGT-NTO-rörelsen
IOGT-NTO-rörelsen

Palestina
Mali

600 000
1 176 470

INT17.080
INT17.092
INT17.093

Afrikagrupperna
Clowner utan Gränser
Action Aid

INT17.094

IOGT-NTO-rörelsen

INT17.095
INT17.096
INT17.097
INT17.098

Diakonia
Läkare Utan Gränser
Afrikagrupperna
Hand in Hand

Community based Child Protection DRR
Programme Vanuatu
Integrated Health Care Program (IHCP)
Somaliland & Puntland
Nutrition Sydkivu 2017-2018
KGGA: Alcohol Prevention Project
KYA: Youth Leadership, Education, Advocacy and
Development (LEAD) for Combating Drugs and
Alcohol in Cambodia
Othoko - Hivprevention in Mocambique
Play for Peace - Nigeria
Empowering women, girls and communities as a
strategy to encounter harmful practices and
discrimination with the aim of improved human
rights protection and combating gender based
violence
KYDA - Hope Restoration Centre Project for
Rehabilitation of Street Children Affected by
Alcohol and Drug Abuse
SMART Education
Dushanbe TB
FACT Chiredzi
Improving Children’s Education for a Prosperous
and Sustainable Future in Baringo County
Grundskoleutbildning för Bayakabarn i Centralafrikanska Republiken

Projekt-nr

Organisation

Projektnamn

Land

INT17.014
INT17.015
INT17.016

SIRA
Diakonia
Diakonia

Palestina
Palestina

INT17.017

Diakonia

INT17.018

Diakonia

INT17.019

Diakonia

INT17.020
INT17.021
INT17.022
INT17.023

Diakonia
Hoppets Stjärna
Rotarys Läkarbank
Emmaus Björkå

INT17.024
INT17.025

Erikshjälpen
Individuell Människohjälp

INT17.026

Individuell Människohjälp

INT17.027

Individuell Människohjälp

INT17.028
INT17.029
INT17.030
INT17.031
INT17.033
INT17.034
INT17.035

Individuell Människohjälp
Clowner utan Gränser
Clowner utan Gränser
PMU
Erikshjälpen
Erikshjälpen
Hungerprojektet

INT17.036

Läkarmissionen

SIRA Special education schools
Play 4 Kids
WCM - Shan Communities Equal Rights
and Opportunities
DCNN - Stateless Children and Women Groups
Empowerment Project
ODWEB - Gender Justice through active
socio-cultural participation
UTSA - Humanity and Equality to Accelerate
Rights through Therapeutic-theatre (HEART)
OPEN - Access to education for children
A good start in life for children
Barnsjukvård vid jeeplinjer i Matungu/Mumias
Lära för livet - förskola för socioekonomiskt
utsatta barn på Västbanken
Female Genital Mutilation and Child Rights
Improving Access to quality Education for
Marginalised Girls and Boys, including Children
Living with Disabilities
Rights for Persons with Intellectual Disabilities
in Gaza
Social and school inclusion for children with
disabilities in Criuleni and Dubasari districts
Centro de Desarrollo Integral Semilla - CDI
Peacemaking Circus
Flygande cirkus för starka barn
Barns rättigheter, Etniska minoriteter
Friendship Schools 2017
Karuna Bal Vikas
Främja god hälsa och minska kronisk hunger
hos barn i Senegal
Minskad barn- och mödradödlighet i DR Kongo

INT17.037

We Effect

INT17.038
INT17.039
INT17.040

Rädda Barnen
Svenska Röda Korset
Svenska Röda Korset

INT17.041

IOGT-NTO-rörelsen

INT17.042
INT17.043
INT17.044
INT17.046

IOGT-NTO-rörelsen
IOGT-NTO-rörelsen
Svenska Afghanistankommittén
Hand in Hand

INT17.047
INT17.048
INT17.049

Afrikagrupperna
Afrikagrupperna
Barnfonden

INT17.064
INT17.065
INT17.066

Svenska Röda Korset
IOGT-NTO-rörelsen
Vi-skogen

INT17.067
INT17.068
INT17.069

Läkare Utan Gränser
Tostan
Islamic Relief

Platform againsts child poverty and social
exclusion among Roma communities in Albania
- Second Phase
Law reform and non-violence
Maternal and Child Health Programme
Polio Vaccination Programme

VCDF-CM - Children´s rights promotion and
protection for street and stateless children
CAM, Children affected by HIV / AIDS
CEM - Older brother, Older sister
Preparatory Education for Children with Disabilities
Improving child and maternal health in
Thellar block - phase II
UNDE - För flickors rättigheter
AMODEFA - För ungas rätt till SRHR
School based prevention of violence
against children
Community Based Disaster Risk Reduction
Street Children Rehabilitation Project
Empowerment of children and youth through
agroforestry focusing on farming as a business
Barn- och mödravård i Balochistan
Protecting Girls through Community Empowerment
Child Protection and Psycho-social recreational
support for war affected children in Yemen

Beviljad summa

Burma
Thailand

Zimbabwe
Palestina
Moldavien
Guatemala
Sydsudan
Rwanda
Bangladesh
Bangladesh
Indien
Senegal
Demokratiska
Republiken Kongo

Albanien
Senegal och Gambia
Mali
Nigeria och
Demokratiska
Republiken Kongo
Thailand
Thailand
Bosnien-Hercegovina

400 000
460 000
297 391

571 900
941 173
694 230
426 265
339 858
254 018
824 000
1 450 000
665 489
856 000
2 000 000

INT17.099
Evangeliska Frikyrkan
		
INT17.100

Svenska Röda Korset

INT17.101

ADRA Sverige

Burma
Demokratiska
Republiken Kongo
Centralafrikanska
Republiken

287 500
138 000
172 500

1 176 400

105 435

Demokratiska
Republiken Kongo

2 608 743

Vanuatu

2 000 000

Somalia
DRK
Kenya

2 600 000
624 000
525 463

Kambodja
Moçambique
Nigeria

369 460
713 000
297 312

Tanzania

989 750

Uganda
Thailand
Tadjikistan
Zimbabwe
Kenya
Centralafrikanska
Republiken

Improving good health practices and psychosocial
wellbeing of girls, boys, women and men in Sudan Sudan
Education for a Promising Syrian Generation
Syrien

2 633 568
8 559 095
1 150 000

1 202 230

3 000 000

252 253
1 005 941
1 000 000
426 568
650 000

454 516
2 000 000
1 706 915
64 841 230

BILAGA 2. BEVILJADE PROJEKT MUSIKHJÄLPEN
Projekt-nr
INT17.001
INT17.002

Organisation
Erikshjälpen
Rädda Barnen

INT17.003

Rädda Barnen

INT17.004
INT17.005

SOS Barnbyar
Svenska Afghanistankommittén
Plan International
Sverige

Afghanistan

3 947 260

Indien
Moçambique
Moçambique

600 000
632 000
862 000

Bolivia
Bangladesh
Tanzania

1 086 000
606 865
230 000

INT17.006

Tanzania
Pakistan
Senegal

1 000 000
2 000 000
700 000

INT17.007

Jemen

2 100 000

Plan International
Sverige

Projektnamn
South Sudan Emergency Education Project
Boosting Literacy, Numeracy and Protection skills
of Burundian Refugee children and youth in
Mahama Camp
Ensuring access to lifesaving education for
vulnerable conflict-affected IDP & host
community children
Crisis Response in Niger

Land
Sydsudan

Beviljad summa
2 000 000

Transitional CBE Schools for Returnee Children

Afghanistan

2 000 000

Burundian refugee adolescent girls and boys
have improved access to quality formal
secondary education

Tanzania

2 000 000

Improved quality education for Nigerians refugees
and host community children from 3 to 13 years
within 1 year

Kamerun

2 000 000

Rwanda

1 999 967

Jemen
Niger

1 999 997
1 320 884
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INT17.008
Individuell Människohjälp Access to education for children and youth in
		
violent areas in El Salvador
El Salvador
INT17.009
ORG 1
Utbildning
Land A
INT17.010
Svenska kyrkan
Support to War Affected Children in Kaya Refugee
		
Camp, South Sudan
Sydsudan
INT17.011
Läkarmissionen
Rusizi Refugee Children Education Project
Rwanda
INT17.012
Läkarmissionen
IDP Education Project Beni
Demokratiska
			
Republiken Kongo
INT17.032
ORG 2
Emergency Relief
Jemen
INT17.045
Svenska Afghanistankommittén
Quality Education for all children
Afghanistan
INT17.058
Barnfonden
Education in Emergencies - Improving Vulnerable
		
Children´s Access to a Quality Education
		
in Mopti, Mali
Mali
INT17.059
Islamic Relief
Support Education of Children in the Conflict
		
Affected Areas of Mosul in Iraq
Irak
INT17.060
Islamic Relief
Education support for the Syrian children in
		
Northern Syria
Syrien
INT17.061
Plan International Sverige To enhance access to education for Syria refugee
		
and Lebanese adolescent girls (age 12-17) in Minnieh
		
- Dennieh, Tripoli and Zgharta Districts in Lebanon
		
affected by the Syrian conflict through quality non
		
formal education opportunities.
Libanon
INT17.062
Plan International Sverige Mobile Education in Emergencies Units
Nigeria
INT17.063
Svenska kyrkan
Access to Education for internally displaced
		
children and conflict affected children in host
		
communities, Rakhine state
Burma
INT17.072
SOS Barnbyar
Education for crisis-affected children in the Central
		
African Republic
Centralafrikanska
			
Republiken
INT17.085
Unicef Sverige
Education support to Burundian Refugees
		
in Tanzania
Tanzania
INT17.014
SIRA
SIRA Special Education Schools
Palestina
INT17.086
Diakonia
Raising Hope
Palestina
INT17.087
Diakonia
Education in Conflict Zones in Mali
Mali
INT17.088
ORG 1
Utbildning
Land A
INT17.089
Islamic Relief
Increasing Access to Basic Education in Bara,
		
Khyber Agency
Pakistan
INT17.090
Rädda Barnen
Facilitate Access to Basic Quality Education for
		
Crisis-Affected Children in Kasai-Oriental Province Demokratiska
			
Republiken Kongo

1 348 280
2 000 000
1 995 189
431 758
661 051
1 612 800
1 000 000

2 000 000
2 000 000
1 901 222

Projekt-nr Organisation
Projektnamn
INT17.051
Diakonia
Drought emergency response in Puntland, Somalia
INT17.052
Plan International Sverige Nutrition Sydsudan
INT17.053
Svenska Röda Korset
Ethiopia Drought
INT17.054
Svenska Röda Korset
Somalia Drought
INT17.055
Svenska kyrkan
SSD171 Famine Crisis in South Sudan
INT17.056
Svenska kyrkan
Response to Humanitarian Crisis in
		
North-East Nigeria
INT17.057
Svenska Röda Korset
Kenya Drought
INT17.079
Rädda Barnen
Horn of Africa Seed funding 2017
			
INT17.081
Islamic Relief
Lifesaving Drough Emergency Response in Somalia
INT17.082
ORG 2
Emergency Relief
INT17.083
Läkare Utan Gränser
Vård vid svår undernäring i Maiduguri
INT17.084
Rädda Barnen
Emergency Assistance to Crisis-Affected
		
Communities of Yemen
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Land
Somalia
Sydsudan
Etiopien
Somalia
Sydsudan
Nigeria
Kenya
Etiopien,
Kenya, Somalia
Somalia
Jemen
Nigeria
Jemen

Projekt-nr Organisation
INT17.013
Svenska Röda Korset
INT17.050
ADRA Sverige
INT17.068
Tostan
INT17.084
Rädda Barnen
		
INT17.091
Svenska Röda Korset

Projektnamn
UGANDA Population Movement
Saada Medica Assistance (SAMA)
Protecting Girls through Community Empowerment
Emergency Assistance to Crisis-Affected
Communities of Yemen
Bangladesh Population Movement

Land
Uganda
Jemen
Senegal
Jemen
Bangladesh

Beviljad summa
63 326
64 310
700 000
730 000
863 673
2 421 309

BEVILJADE MEDEL ANDRA FONDER (KATASTROFMEDEL, SYRIEN, AFRIKA, MÄNNISKOR PÅ FLYKT)

Projekt-nr Organisation
Projektnamn
Land
Fond
Beviljad summa
INT17.013
Svenska Röda Korset
UGANDA Population Movement
Uganda
Afrika
25 719
INT17.050
ADRA Sverige
Saada Medica Assistance (SAMA)
Jemen
Människor på lykt
174 859
INT17.091
Svenska Röda Korset
Bangladesh Population Movement
Bangladesh
Människor på lykt
264 907
INT17.013
Svenska Röda Korset
UGANDA Population Movement
Uganda
Katastrofmedel
410 955
INT17.050
ADRA Sverige
Saada Medica Assistance (SAMA)
Jemen
Katastrofmedel
10 831
INT17.091
Svenska Röda Korset
Bangladesh Population Movement
Bangladesh
Katastrofmedel
371 420
INT17.060
Islamic Relief
Education support for the syrian
		
children in Northern Syria
Syrien
Syrien
98 778
				
1 357 469

2 000 000
2 000 000

BILAGA 4. FÖRENINGAR SOM BEVILJATS STÖD FRÅN RADIOHJÄLPSFONDEN (NATIONELLT)
2 000 000

2 395 000
2 000 000
150 000
1 804 119
2 000 000
2 000 000
1 200 000

2 000 000
47 820 267

BILAGA 3. BEVILJADE PROJEKT ÖVRIGA FONDER (INTERNATIONELLT)
BEVILJADE MEDEL HUNGERHJÄLPEN

BEVILJADE MEDEL RADIOHJÄLPSFONDEN

Beviljad summa
1 000 000
1 000 000
1 000 000
2 000 000
1 000 000
2 000 000
1 000 000
2 000 000
1 000 000
2 000 000
1 000 000
2 270 000
17 270 000

Organisation
Afasiförening Gävleborgs län
Afasiföreningen Norrbottens län
Afasiföreningen Skåne län
Afasiföreningen Stockholms län
Astma- och Allergiföreningen Göteborg
Astma- och Allergiföreningen på Internet
Astma- och Allergiföreningen Västra Götaland
Autism- och Aspergerföreningen Västernorrland
Bollnäs Ridsällskap
Christinehamns Ridklubb
DHR Boden
DHR Kalmaravdelningen
DHR Karlskogaavdelningen
DHR Malmöavdelningen
DHR Skåne läns distrikt
DHR Vellingeavdelningen
DHR Örebro läns distrikt
Diabetesföreningen Sollefteå
Diabetesföreningen Västerbottens län
Eskilstunaortens Ryttarförening
FSDB Stockholms och Gotlands län
FUB Borås
FUB Föreningen i Jönköping
FUB Huddinge
FUB Jönköpings länsförbund
FUB Norduppland
FUB Norrköping
FUB Ulricehamn Tranemo
FUB Ungdomsklubb Pärlan
FUB Uppsala län
FUB Västerås
Förbundet Blödarsjuka i Sverige
Föreningen FUB-gården
Föreningen för de Neurosedynskadade
Gränslösa Läger
Göteborg Grötö Segelsällskap

Summa
45 000
8 100
6 000
36 500
21 000
15 000
13 000
24 000
27 000
4 500
3 000
25 000
2 500
5 275
18 000
76 000
5 100
4 300
6 000
31 600
60 000
39 900
96 000
50 000
160 000
33 600
10 000
33 600
50 000
30 000
10 000
30 800
49 400
20 000
30 000
70 000

Antal aktiviteter
2
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
2
1
1
2
1
3
3
2
2
4
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
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HIF Klinten
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Göteborg med omnejd
Hylte Ryttarförening
Idrottsklubben Surd
Kristna synskadades förening Syskonbandet
Kvinnorättsförbundet
Malmö lokalförening i Personskadeförbundet RTP
Nacka Handikappidrott
Neuroförbundet
Neuroförbundet Alingsås
Neuroförbundet Fagersta
Neuroförbundet Göteborg
Neuroförbundet Härnösand Örnsköldsvik
Neuroförbundet Kaprifol
Neuroförbundet Karlskoga Degerfors
Neuroförbundet Karlstad med omnejd
Neuroförbundet Kronoberg
Neuroförbundet Linköping
Neuroförbundet Malmö
Neuroförbundet Mark
Neuroförbundet Martallen Gotland
Neuroförbundet Stockholm
Neuroförbundet Sydnärke
Neuroförbundet Uppsala Knivsta
Neuroförbundet Varberg Falkenberg
Neuroförbundet Västernorrland
Neuroförbundet västra skåne
Neuroförbundet Ätradal
Neuroförbundet Örebro
Neuroförbundet Östergötland
Parkinsonföreningen Norra Älvsborg Bohuslän
Parkinsonföreningen västra Sverige
Personskadeförbundet RTP östra Blekinge
Region Väst av SKrH
Reumatikerdistriktet Dalarna
Reumatikerföreningen Mönsterås
Reumatikerföreningen Nacka Värmdö
Reumatikerföreningen Piteå
Reumatikerföreningen Stockholm
Riksförbundet Attention
RSMH Aktiv fritid
RSMH Backe
RSMH Borlänge
RSMH Borås
RSMH Dalarna
RSMH Danderyd
RSMH Falun
RSMH Fjällsjö
RSMH Föreningen Verkstan
RSMH Gimo
RSMH Gläntan
RSMH Habo
RSMH Halmstad
RSMH Havsbandet
RSMH Järfälla-Upplandsbro
RSMH Järva
RSMH Jönköping Gemenskapen
RSMH Jönköpings distrikt
RSMH Jönköpings län
RSMH Kalix
RSMH Karlskrona
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20 000
15 000
14 000
34 200
25 000
42 000
32 000
14 000
35 000
40 500
10 000
67 000
23 800
24 600
28 000
10 100
14 400
10 000
43 400
7 900
25 000
18 600
1 200
14 500
15 000
43 000
12 000
45 000
84 000
25 000
45 100
11 000
17 600
23 500
10 000
19 700
9 000
5 000
12 000
81 000
27 000
16 000
10 000
36 000
33 000
18 000
13 300
20 000
12 000
14 000
10 000
5 700
17 000
2 400
7 500
12 000
4 800
21 000
10 400
35 000
2 300

1
1
1
1
1
2
4
1
1
3
1
4
3
3
1
2
3
1
4
2
1
2
1
1
1
2
1
1
3
1
2
2
4
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
4
1

RSMH Kristianstad
RSMH Kungsholmen
RSMH Laholm
RSMH Liljan Enköping
RSMH Lindormen Uppsala
RSMH Lund
RSMH Mora
RSMH Mölndal Lyckan
RSMH Norrbotten
RSMH riks
RSMH Skillingaryd Vaggeryd
RSMH Sollefteå
RSMH Sollentuna
RSMH Stockholm
RSMH Sundsvall
RSMH Säffle
RSMH Säter
RSMH Tierp
RSMH Tryggheten
RSMH Tyresö
RSMH Umeå
RSMH Verkstan Uppsala
RSMH Wilhelmina
RSMH Visby
RSMH Värmekällan
RSMH Värnamo
RSMH Västerbotten
RSMH Västmanland
RSMH Örebro
RSMH Östermalm Lidingö Carpe Diem
Röda Korset norra samverkansrådet
Röda Korset södra samverkansrådet
SKrH Riks och Region Väst av SKrH
Stockholms Dövas förening
Stockholms Handikappridklubb
Stockholms läns distrikt i Personskadeförbundet RTP, RTP-S
Strokeföreningen Kristianstad med omnejd
Strokeföreningen Ystad med omnejd
Svenska Downföreningen
Svenska Service- och Signalhundsförbundet
Sverigesfinska Synskadadeförbundet
Synskadades Riksförbund Kronoberg
Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta
Synskadades Riksförbund Växjö
Söderåsens Forsgårds Natur- och Upplevelseförening
Trollhättans Fältrittklubb
Trällekilla Ridklubb
Unga Reumatiker
Vara Hästsportklubb
Värmdö Ridklubb
Totalsumma

20 000
4 200
5 800
5 300
13 400
21 000
4 500
4 800
3 000
149 342
5 500
10 000
5 000
20 000
36 000
31 500
6 000
2 800
5 800
10 000
30 000
8 000
32 000
29 000
15 000
4 500
30 000
23 000
7 000
5 200
9 000
12 000
20 000
10 000
18 400
40 000
5 000
11 600
50 000
89 000
48 000
8 000
33 500
9 200
20 000
21 000
9 700
15 000
22 000
5 800
3 510 517

1
1
1
2
2
2
1
1
1
5
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
3
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
6
1
1
1
4
2
4
1
1
1
1
243
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FUB Huddinge på besök i Dalarna. FOTO: SIV UNUNGER

BILAGA 5. FÖRENINGAR SOM BEVILJATS STÖD FRÅN
KRONPRINSESSAN VICTORIAS FOND (NATIONELLT)
Organisation
Afasiförbundet
Astma- och Allergiföreningen Dalarna
Astma- och Allergiföreningen Gotland
Astma- och Allergiföreningen Blekinge
Astma- och Allergiföreningen Borås
Astma- och Allergiföreningen Linköping
Astma- och Allergiföreningen Ludvika
Astma- och Allergiföreningen Luleå
Astma- och Allergiföreningen Mellansverige
Astma- och Allergiföreningen Ovanåker
Astma- och Allergiföreningen region Mellannorrland
Astma- och Allergiföreningen södra Närke
Astma- och Allergiföreningen västra Östergötland
Astma- och Allergiföreningen Ängelholm
Astma-och Allergiföreningen Stockholms län
Autism- och Aspergerförbundet
Barnplantorna
Bollnäs Ridsällskap
Christinehamns Ridklubb
DHB Västra
DHR Malmö avdelningen
Diabetesförbundets länsförening Västernorrland
Diabetesförening Gotlands län
Diabetesföreningen Skåne län
Diabetesföreningen Värmlands län
Diabetesföreningen Västerbottens län
Dövidrott Norra
Dövidrott Västra
Epilepsiföreningen norra Skåne
Falkenbergsortens Ryttarförening
Friluftsfrämjandet Region Mälardalen
FUB Dalarna
FUB Falköping
FUB Föreningen i Jönköping
FUB Göteborg
FUB Hudiksvall Nordanstig
FUB Ulricehamn Tranemo
FUB Vänersborg Södra Dal
FUB Västerås
Förbundet Blödarsjuka i Sverige
Föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, ATSUB
Föreningen FUB-gården
Föreningen Åhuslägret
Hallands Länsförbund av 4H
Handikappseglarklubben Vindens Vänner
HIF Linblomman
Hjärtebarnsförbundet
IF Nerike
IK Sävehof
ILCO Tarm- uro och stomiförbundet
KF Heros - Gävle
KFUM Malmö
Korpen Ludvika
Kraniofaciala Föreningen Sverige
Kristianstad Ridklubb
Kristna synskadades förening Syskonbandet
Lindesbergs Handikapp Hästklubb
Lunds Handikappidrottsförening
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Summa
20 000
170 000
30 000
18 000
40 500
50 800
18 000
66 700
90 400
3 000
47 000
6 000
8 300
43 100
80 000
30 000
40 000
7 500
7 000
80 000
40 000
23 000
60 000
149 600
34 800
24 500
30 000
41 000
27 500
12 500
20 000
28 000
30 000
60 000
25 000
20 000
9 600
18 000
5 600
136 700
21 000
99 200
90 000
30 000
17 600
5 000
176 000
7 000
23 500
60 000
26 000
106 000
40 000
57 000
16 000
30 000
9 000
55 000

Antal aktiviteter
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
3
2
1
1
2
1
2
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
3
1
2
1
1
1
1
4
1
1
2
1
4
1
2
1
1
1
2

Lunds Karateklubb
Malmö Ridklubb
Nacka Handikappidrott
Nätverk för ovanliga kromosomavvikelser NOC
Oskarshamns Ridklubb
Primär Immunbrist Organisationen PIO
RBU i Stockholms län
RG Aktiv Rehabilitering
Ridföreningen Lunk i Kring
RSMH Kalix
RSMH Lund
RSMH riks
RSMH Ung
RSMH Ung Kraft
Röda Korset Vallåkra Ungdomskrets
Skanör Falsterbo Ridklubb
Skogaby Golfklubb
Spelis - teckenspråkig spelförening
Stockholms Handikappridklubb
Stuvsta IF
Stättareds 4H-klubb
Svensk Dysmeliförening
Svenska CDG föreningen
Svenska Celiakiungdomsförbundet
Svenska Dövidrottsförbundet
Svenska OCD-förbundet
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Söderåsens Forsgårds Natur- och Upplevelseförening
Södra Skånes Scoutdistrikt
Teater Sagohuset
Trällekilla Ridklubb
Unga Allergiker
Unga Hörselskadade Stockholm och Gotland
Unga Reumatiker
Uppsala KFUM
Vara Hästsportklubb
Verdandi Söder Helsingborg
Williamssyndromföreningen Sverige
Ästad 4H-klubb
Totalsumma

35 000
41 400
57 400
30 000
26 400
20 000
149 100
135 000
120 000
9 000
12 000
3 822
25 000
27 500
75 000
13 500
30 000
20 000
49 200
12 200
60 000
44 400
40 000
20 000
48 500
110 000
49 000
40 000
20 000
40 000
15 300
39 500
60 000
40 000
110 000
21 000
20 000
20 000
46 000
4 255 622

1
1
3
1
1
1
4
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
2
1
4
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
141
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VI AVSLUTAR...

...med en bild från Afghanistan. Amina 8 år är blind
går i en specialklass i Jalalabad, Afghanistan för att
lära sig braille, punktskrift.
FOTO: LISA BRUNZELL/SAK
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Grafisk form: Anna Wikståhl
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Radiohjälpen, 105 10 STOCKHOLM
Besöksadress: Oxenstiernsgatan 26, Stockholm
Telefon: 08/784 00 00
E-mail: radiohjalpen@svt.se
www.radiohjalpen.se
60

