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Styrelsen för Lungcancerförbundet Stödet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Om STÖDET
Lungcancerförbundet Stödet bildades 2004 och är en partipolitiskt och religiöst fristående organisation
patienter, anhöriga, och yrkesverksamma. Stödet verkar huvudsakligen för att stödja alla
lungcancerdrabbade och att påverka för en god och jämlik lungcancervård.

STÖDETs syfte och ändamål
STÖDETs ändamål är
att tillvarata lungcancerdrabbades intressen genom att samarbeta med och verka för saklig upplysning
till myndigheter, institutioner och allmänhet om lungcancerdrabbades erfarenheter och villkor,
att i landet erbjuda stödverksamhet för personer som insjuknat i lungcancer samt deras närstående.

Samarbete med andra organisationer
Samarbete är ett sätt för STÖDET att förstärka de egna resurserna för att nå uppställda verksamhetsmål.
Nätverket mot cancer
Nätverket mot cancer är en paraplyorganisation med 11 medlemsförbund med sammanlagt cirka en 20
000 medlemmar. Genom medlemskapet i Nätverket mot cancer har STÖDET haft möjlighet att påverka i
frågor som varit av betydelse för organisationens medlemmar där STÖDET inte har haft resurser att
ensam agera.
ABF Studieförbund
STÖDET är medlemsorganisation i ABF.
Cancerfonden
Stödet inbjuds till möten som Cancerfonden arrangerar där patientorganisationerna deltar.
Professionen
STÖDET är representerat vid SLUSG, Svenska Lungcancerstudiegruppens möten. Gruppen fungerar
som planeringsgrupp för samarbete inom Sverige för förbättrad behandling och vård av patienter med
lungcancer. Den ansvarar för och sammanställer Nationellt Vårdprogram och omvårdnadsprogram för
lungcancer.
Övrigt samarbete
Samarbetet med läkemedelsföretag har fortsatt. Det har inneburit ett ömsesidigt informations- och
erfarenhetsutbyte. Samarbetet har skett inom ramen för STÖDETs regler för samarbete med sponsorer
och Läkemedelsindustriföreningens etik- och regelsystem.
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Internationellt samarbete
Lungcancer Europe, LUCE
Samarbetet med Lungcancer Europé har fortsatt och utvecklats genom ordförandes deltagande på möten
och som styrelseledamot i LUCE.
GLCC Global Lung Cancer Coalition
Stödet är sedan ett decennium med i detta nätverk som resulterat i Global Lung Cancer atlas och en
världsomspännande enkät om attityder om lungcancer och rökning.

Stipendier och utmärkelser
På Lungcancerdagen 2015 delade Stödet ut Global Lungcancer Journalist Award till Susanne Hobohm.
Stödets Lungcancerpris till Ola Brodin en av grundarna till Stödet och mångårig ordförande i Svenska
Lungcancerstudiegruppen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Världscancerdagen den 4 februari
Den 4 februari arrangerade Nätverket mot cancer den internationella Världscancerdagen. Årets tema var
Jämlik vård, och det var ca. 200 deltagare på seminariet som hölls i Stockholm.
Almedalen
Stödet deltog i Nätverket mot cancers seminarium samt arrangerade Rundabordssamtal.
Lungcancerdagen den 3 november
Den 3 november anordnade Stödet Lungcancerdagen för 12e gången. Syftet med dagen var att sprida
information om lungcancer och vikten av prevention genom att göra hälsosamma val, där motion är en
viktig faktor.
Programmet innehöll intressanta föreläsningar om lungcancer, forskning, behandling, friskvård, kost och
en presentation av förbundet.
Vita Bandet
Vita Bandet är den internationella symbolen för kampen mot lungcancer. Den används av
lungcancerorganisationer världen över. Syftet med Vita bandet är att öka medvetenheten och
kunskaperna om lungcancer och att samla in pengar till stöd för lungcancerbehandlade.
Stödet har en webbshop på hemsidan där Vita Bandet-pins och t-shirt säljs.
Vita bandet bidrar till ökad uppmärksamhet kring lungcancer och tillsammans med de aktiviteter som
arrangeras så resulterar det också i medlemsökning.

RESULTAT OCH STÄLLNING
Ekonomi
Den finansiella ställningen har varit fortsatt stabil 2015. Antalet medlemmar i föreningarna har ökat,
vilket har inneburit att medlemsintäkterna har ökat. Då flera blev medlemmar redan i slutet av år 2014
har en del av intäkterna bokats redan på förra året. Statsbidraget som utbetalas till Stödet minskade med
39 tkr jämfört med 2014. Intäkterna minskade från 1 211 tkr år 2014 till 1 195 tkr år 2015. Gåvor och
bidrag ökade med 35 tkr jämfört med år 2014.
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MEDLEMMAR
Medlemsantal
Medlemsantalet ökade under året med 24 medlemmar och uppgick vid årsskiftet till 271 medlemmar
varav 58 är stödmedlemmar.

Ideella arbetsinsatser
Stödets medlemmar utför stora ideella arbetsinsatser genom stödinsatser till lungcancerpatienter och
deras närstående, informationsspridning om lungcancer, påverkansarbete för bättre vård och
rehabilitering och under verksamhetsåret satsas mycket kraft på insamling och försäljning av Vita
bandet-varor till förmån för STÖDET.
Stödpersonverksamheten
En grundläggande del av Stödets arbete är det psykosociala stödet till lungcancersjuka och deras
anhöriga genom stödpersonverksamheten. Totalt fanns vid årsskiftet 4 utbildade stödpersoner som
genomgått utbildning i samarbete med Cancerfonden.
Vår Stödetlinje 020 88 55 33 har stått öppen hela året liksom vårt Forum och vår Facebookgrupp.
Enkäter
I samarbete med Astra Zeneca har man påbörjat arbete för att genomföra en enkät bland medlemmarna
under 2016.
Föreläsningar
Flera av Stödets styrelseledamöter har under året varit inbjudna som talare på olika möten, seminarier,
skolor m.m. Nedan följer en bråkdel av alla föreläsningar som man gjort, men för att karakterisera
organisationens engagemang och aktiviteter så är detta exempel:
* ECLC i Geneve, den 16-17 april
* Swedish Labtech, den 28 maj
* Roche, 27 augusti
* Läkarstudenter på Karolinska institutet, 31 augusti, 28 september, 9 november
* Lungcancersjuksköterskor, 4 december
* Forskning Örebro, 15 september
* Kontaktsjukskötersketräff, 5 oktober
* Att leva med lungcancer, 27 augusti

Regionalt och lokalt arbete
2015 fortsatte vi våra försök att starta upp lokalföreningar på flera platser. Behovet finns men det är
svårigheter att få medlemmar som orkar bilda en styrelse. Vi fortsätter att arbeta och samarbeta med
andra föreningar för att vi ska få en aktiv patientförening i olika regioner. Genom våra representanter i
landets olika RCC, Regionala Cancercentrum, har vi skaffat oss kontakter i vården och möjligheten att
bilda lokala cancerföreningar.

Utbildning
Stödets företrädare deltar på utbildningar inom de RCC som de representerar.

Lungcancerförbundet Stödet
Org.nr 802417-7076

4 (12)

Medlemskap
I medlemsavgiften ingår digitalt nyhetsbrev som skickas till medlemmarna fyra gånger per år och gratis
deltagande på Lungcancerdagen. Dessutom möjlighet att delta i lokal gruppverksamhet.
Medlemsavgiften till Stödet under 2015 var 150 kr för enskilt medlemskap och 250 kr för
familjemedlemskap.
Medlemsregister
Stödet använder sig av ett webbaserat medlemsregister från Föreningssupport och under 2015
uppgraderades programmet och därmed tillkom flera nya funktioner.

FÖRVALTNING
Organisationens högsta beslutande organ är årsmötet som hålls varje år. Organisationens styrelse, som
väljs av årsmötet, leder organisationens arbete. Styrelsen har under året bestått av ordförande, åtta
ledamöter och fyra suppleanter.

Styrelsen
Styrelsens sammansättning 2015-01-01 2015-12-31
Tommy Björk, Stockholm
Monica Sandström, Umeå
Bengt Sjöberg,
Michelle Warren, Stockholm
Ewa Larsson, Uppsala
Anne-Marie Kristoffersson, Södertälje
Fredrik Johansson, Stockholm
Signe Friesland, Stockholm
Kerstin Cedermark, Stockholm
Caroline Johansson, Stockholm
Veronica Kerr
Karine Tveiten
Bengt Sjöberg

ordförande
1:a vice ordförande
kassör t.om. 21 maj
kassör fr.o.m. 21 maj (fyllnadsval 1 år)
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant fr.o.m. 21 maj

Ersättning till förtroendevalda
Enligt årsmötesbeslut utbetalas inget arvode till förtroendevalda.

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft sex ordinarie styrelsemöten, ett kick-offmöte samt fem telefonmöten.

Valberedning
Monica Sandström, Umeå
Kerstin Cedermark, Stockholm
Arja Leppänen, Eskilstuna

Revisorer
Revisor
Lars Valfridsson

Kansli
Stödet saknar kanslilokaler, men har anlitat Arja Leppänen för att bistå som kanslist.
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Externa tjänster
STÖDET har för sin ekonomiadministration anlitat Annika Sandberg, Redovisningstjänst AB, Umeå. För
administration av hemsidorna har Stödet anlitat Adegraf Tryck AB för trycksaksframställning. Patkom
AB har anlitats för kanslitjänsten.

INFORMATION
Hemsidor
På Internet finns under adressen www.stodet.se information om STÖDET och organisationens
verksamhet.
Facebook
Stödet har två olika Facebook-aktiviteter med administratörer från organisationen. En sida som är öppen
för alla där vi informerar om aktiviteter, möten, forskningsnyheter m.m., och en sluten Facebook-grupp
där patienter kan kommunicera med varandra.
Informationsbrev
Ett medlemsbrev med intern information till medlemmarna har under året utsänts tre gånger.
Övrigt
Information har spridits förutom till medlemmarna också till vårdpersonal, sjukvårdspolitiker och
allmänhet. Det har skett i form av temamöten, rundabordssamtal och cancerföreläsningar i samarbete
med läkemedelsföretag, sjukhus, RCC och Cancerakademin.

Webbshop
STÖDET driver en webbshop på hemsidorna www.stodet.se där Vita Bandet-produkter samt broschyrer
finns att beställa.
Representation
Nätverket mot cancer
Tommy Björk
Läkemedelsindustriföreningens samverkansråd
Tommy Björk
TLV
Fredrik Johansson
Tommy Björk
Patient- och Närstående rådet RCC Stockholm Gotland
Tommy Björk
Patient- och Närstående rådet RCC Uppsala Örebro
Ewa Larsson
Patient- och Närstående rådet RCC Väst
Karine Tveiten

Lungcancerförbundet Stödet
Org.nr 802417-7076

6 (12)

Svenska lungcancerstudiegruppen
Tommy Björk
LUCE, Lungcancer Europe
Tommy Björk (styrelseledamot och nationell representant)
Swe-ACP (Swedish Advanced Care Planning) forskningsgrupp
Tommy Björk
Cancerfonden
Tommy Björk
Tobaksfakta
Tommy Björk
Mina vårdflöden, SKL
Tommy Björk

Lobbying
STÖDET har under året engagerat sig i många viktiga frågor som rör lungcancerdrabbades situation. En
del av detta arbete har skett tillsammans med övriga medlemsförbund via samarbetet inom Nätverket
mot cancer
STÖDET har deltagit i en rad sammanhang där intressefrågor för lungcancerdrabbade behandlas, till
exempel i Svenska Lungcancersrudiegruppen.TLV, SKL, Riksdagssseminarium om cancer…
Michelle Warren deltog i reportage och TV i förbindelse med Lungcancerdagen.

Omvärldsbevakning/kompetensutveckling
För att kunna fylla funktionen som en aktiv och pådrivande organisation med de krav detta ställer på
kunskaper har styrelse under året deltagit i fortlöpande kompetensutveckling.
* Novartis Advocacy meeting, Denver, 2-8 september
* Jämlik vård temautbildning, RCC Stockholm Gotland, 30 september

FRAMTIDA UTVECKLING
Stödet fortsätter genom sitt medlemskap i Nätverket mot cancer att driva gemensamma frågor i syfte att
förbättra vård och rehabiliteringsmöjligheter för sina målgrupper.
Under Almedalsveckan arrangerar Nätverket mot cancer seminarium inom aktuellt tema där Stödet
deltar som arrangör och är aktiv i debatter.
I november arrangeras Lungcancerdagen som uppmärksammas av allmänhet, politiker och media.
Stödet fortsätter med utvecklingsarbetet och kommer under 2016 att arrangera flera föreläsningar inom
aktuellt tema på flera olika orter i landet.
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2015
1 195
2 269
96,9

2014
1 211
1 808
95,4

2013
1 176
1 290
95,2

2012
708
796
98,4

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
i ny räkning överföres

1 725 467
473 422
2 198 889

2 198 889

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.

2011
791
626
98,0
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2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

1 194 739
1 194 739

1 210 969
1 210 969

-721 317
-721 317
473 422

-713 123
-713 123
497 846

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

0
0
473 422

83
83
497 929

Resultat före skatt

473 422

497 929

Årets resultat

473 422

497 929

Resultaträkning

Not
1

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

2
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2015-12-31

2014-12-31

305 000
6 040
311 040

97 232
0
97 232

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

1 958 183
1 958 183
2 269 223

1 710 780
1 710 780
1 808 012

SUMMA TILLGÅNGAR

2 269 223

1 808 012

Balansräkning

Not
1

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar
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2015-12-31

2014-12-31

1 725 467
473 422
2 198 889
2 198 889

1 227 538
497 929
1 725 467
1 725 467

42 940
27 394
70 334

52 388
30 157
82 545

2 269 223

1 808 012

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Balansräkning

Not
1

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

3

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i
mindre ekonomiska föreningar.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Anställda och personalkostnader
Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.

Not 3 Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition av föregående
års resultat:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Balanserat
resultat
1 227 538

Årets
resultat
497 929

497 929

-497 929
473 422
473 422

1 725 467
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Stockholm den 20 maj 2016

Tommy Björk
Ordförande

Monica Sandström

Kerstin Cedermark

Ewa Larsson

Anne-Marie Kristoffersson

Fredrik Johansson

Michelle Warren

Signe Friesland

Min revisionsberättelse har lämnats

Lars Valfridsson
Revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Lungcancerförbundet Stödet
Org.nr 802417-7076

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Lungcancerförbundet Stödet för räkenskapsåret 2015.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information
i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för
hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra
ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2015
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Lungcancerförbundet Stödet för
räkenskapsåret 2015.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar.
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Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens
vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot
på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller
föreningens stadgar.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Umeå

Lars Valfridsson
Revisor
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