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Balansrapport
2018-01-01

Förändring

2018-12-31

Omsättningstillgångar
1510 Kundfordringar
1680 Övr kortfristiga fordr
1920 Plusgirokonto
Summa omsättningstillgångar

328 107,00
14 131,20
2 535 104,09
2 877 342a29

106 525,00
1 075,70
597 721,49
705 322a19

434 632,00
15 206,90
3 132 825,58
3 582 664a48

SUMMA TILLGÅNGAR

2 877 342a29

705 322a19

3 582 664a48

-423 784,76
-2 387 093,53
0,00
-2 810 878a29

423 784,76
-423 784,76
-634 715,19
-634 715a19

0,00
-2 810 878,29
-634 715,19
-3 445 593a48

-48 464,00
0,00
-18 000,00
-66 464a00

-70 082,00
-525,00
0,00
-70 607a00

-118 546,00
-525,00
-18 000,00
-137 071a00

-2 877 342a29

-705 322a19

-3 582 664a48

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
2069 Årets resultat
2098 Vinst/förlust föreg år
2099 Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder
2890 Övr kortfr skulder
2990 Övr uppl kostn/förutbet int
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Resultatrapport
2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Försäljning
3010 Vidarefakturering/bidrag
3011 Begravningsgåva
3012 Medlemsavgifter
3013 Socialstyrelsen
3014 Bidrag/gåva
3020 Försäljning Vita Bandet
Summa försäljning

505 242,63
4 350,00
41 160,00
789 496,00
146 919,63
11 983,90
1 499 152a16

361 877,00
20 538,00
47 900,00
778 444,00
16 488,00
14 180,00
1 239 427a00

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

1 499 152a16

1 239 427a00

-1 875,00
-52 325,00
0,00
-1 541,00
-5 076,00
-107 836,16
-10 000,00
-7 084,06
-14 910,00
-75 423,25
-48 194,00
-29 068,00
-18 750,00
-24 144,00
-77 336,00
-17 500,00
-5 000,00
-3 501,00
-4 651,00
0,00
-10 546,88
-1 188,00
-6 072,00
-22 500,00
-80 996,00
0,00
-2 763,06
-188 984,00
0,00
-3 750,00

-65 845,31
0,00
-3 300,00
-9 748,00
-400,00
-103 579,09
0,00
-123 706,00
-3 331,50
-131 803,50
-57 489,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5 991,00
-1 463,00
0,00
-4 309,00
-3 968,00
-12 500,00
-71 096,00
-72 000,00
-2 663,84
-102 122,50
-3 188,00
-3 837,50

RÖRELSENS INTÄKTER

RÖRELSENS KOSTNADER
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader
5010 Lokalhyra
5011 Hyra konferens
5220 Hyra inventarier
5420 Programvaror
5460 Förbrukningsmaterial
5800 Resekostnader
5810 Lungcancerstipendium
5831 Kost
5832 Logi
5910 Annonsering
5930 Reklamtrycksaker
5940 Utställning och mässor
5990 Övrig reklam
6071 Repr avdr.gill
6072 Repr ej avdr.gill
6090 Övr försäljningskostnader
6210 Medlemsutskick
6211 Telefon
6212 020 nummret
6214 Forumet
6215 wwwstödet
6230 Datakommunikation
6250 Porto
6420 Ersättningar till revisor
6530 Redovisningstjänster
6550 Konsultarvoden
6570 Bankkostnader
6590 Övr främmande tjänster
6970 Tidningar, facklitteratur
6981 Föreningsavg avdr gill
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Resultatrapport
2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

6991 Övr avdr gill kostn
6992 Övr ext kostn,
6993 Lämnade bidrag och gåvor
Summa externa rörelseutgifter/kostnader

-38 339,00
-5 000,00
0,00
-864 353a41

-31 323,50
0,00
-1 954,00
-815 618a74

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER

-864 353a41

-815 618a74

634 798a75

423 808a26

-83,56
-83a56

-23,50
-23a50

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

634 715a19

423 784a76

REDOVISAT RESULTAT

634 715a19

423 784a76

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
Finansiella intäkter och kostnader
8422 Dröjsmålsräntor lev.skulder
Summa finansiella intäkter och kostnader

Årsredovisning
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Lungcancerföreningen
802417-7076
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Styrelsen för Lungcancerföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Om Lungcancerföreningen
Lungcancerförbundet Stödet bildades 2004 och på årsmötet 2016 beslutades en namnändring till
Lungcancerföreningen som är en partipolitiskt och religiöst fristående organisation för patienter,
anhöriga, och yrkesverksamma. Lungcancerföreningen verkar huvudsakligen för att stödja alla
lungcancerdrabbade och att påverka för en god och jämlik lungcancervård.

Lungcancerföreningens syfte och ändamål
Lungcancerföreningens 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 Lungcancerföreningen 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 30
000 medlemmar. Genom medlemskapet i Nätverket mot cancer har Lungcancerföreningen haft möjlighet
att påverka i frågor som varit av betydelse för organisationens medlemmar där Lungcancerföreningen inte
har haft resurser att ensam agera.

ABF Studieförbund
Lungcancerföreningen är medlem i ABF.

Cancerfonden
Lungcancerföreningen inbjuds till möten som Cancerfonden arrangerar där patientorganisationerna deltar.

Professionen
Lungcancerföreningen 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
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Övrigt samarbete
Samarbetet med läkemedelsföretag har fortsatt. Det har inneburit ett ömsesidigt informations- och
erfarenhetsutbyte. Samarbetet har skett inom ramen för Lungcancerföreningens regler för samarbete med
sponsorer och Läkemedelsindustriföreningens etik- och regelsystem.

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
Lungcancerföreningen är med i nätverket som resulterat i Global Lung Cancer Atlas.

Stipendier och utmärkelser
Lungcancerföreningens Lungcancerpris 2018 gick till Bengt Bergman, forskare och läkare inom
lungcancer med motiveringen: Bengt Bergman har under många år oförtrutet arbetat med att förbättra
omhändertagandet och behandlingen av lungcancerpatienter såväl regionalt som nationellt.
.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Världscancerdagen den 4 februari
Den 4 februari arrangerade Nätverket mot cancer den internationella Världscancerdagen. Årets tema var
”Frisk i ett land - sjuk i 21”. Det deltog ca. 200 deltagare på seminariet som hölls på Sheraton hotel i
Stockholm. På seminariet deltar patienter, närstående, patientorganisationer, politiker och
läkemedelsföretag.

Almedalen
Sjukvårdspolitiker, tjänstemän och vårdpersonal bjöds även i år till ett rundabordssamtal om lungcancer.
Där träffas patienter som berättade om sina erfarenheter.
Rundabordssamtal ger möjligheter till dialog. Karin Liljelund och Yann Franckel från
Lungcancerforeningens styrelse var patienterna och moderator var professor Roger Henriksson.
Bakgrunden till mötet var att de Standardiserade vardforlopp (SVF) som startats för lungcancer inte givit
sa gott resultat hittills. Endast 4 av 21 landsting klarar av deta
Vi tycker också att de små landstingen har svårt att erbjuda specialistvård för lungcancer.
Efter Yanns och Karins gripande berättelser tog diskussionen fart och en sammanfattning av
gemensamma åsikter blev:
Patientresan måste ske med bättre övergångar mellan primärvård, specialistvård och ASIH (Avancerad
sjukvård i hemmet). Det måste ske smidigare.
Primärvården måste uppgraderas och finnas till efter specialistvårdens behandling. I Stockholm pågår
försöksverksamheten CaPrim (Cancer i primärvården) som verkar mycket lovande. Falun och
Lukas-projektet nämndes också som framgångsrikt.
Nar patienten ständigt träffar nya läkare och sjuksköterskor i primärvården havererar systemet.
I Västra Götalands Regionen, som till skillnad från Stockholm har fa vårdval står man inför samma
problem som i Stockholm.
Tid från remiss till behandling ser mycket olika ut för olika tumörsjukdomar. För att förbättra behöver
det göras en analys per region. Det ser olika ut på olika landsting. Vi hoppas Regionala Cancercentrum
kan göra denna analys.
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Direkt efter mötet hade Lungcancerpodden en inspelning där mötet diskuterades av Karin Liljelund,
Yann Fränckel, Mia Rajalin och Tommy Björk. I Lungcancerpodden från Almedalen försökte man även
ge en sammanfattande bild av det som diskuterades inom cancerområdet i Almedalen.
På onsdagen ordnade Lungcancerforeningen tillsammans med Hjarntumorforeningen och
Cancerforeningen PALEMA ett mycket välbesökt seminarium på lasarettet i Visby. Syftet med
seminariet var att presentera rapporten ”Livet däremellan- 14 idéförslag från cancerpatienter och deras
närstående”.
Vi fick mycket positiv respons både från politiker och vården.
Lungcancerdagen den 8 november ”En dödlig sjukdom du kan leva med”
Den 8 november anordnades Lungcancerdagen för 15e gången. Syftet med dagen var att sprida
information om lungcancer och vikten av prevention genom att göra hälsosamma val, där kost och
motion är en viktig faktor.
Programmet innehöll intressanta föreläsningar om lungcancer, forskning, behandling, friskvård, kost och
en presentation av förbundet. En viktig punkt under Lungcancerdagen är en patientberättelse och
möjligheten att få träffa andra patienter, vårdpersonal, läkemedelsindustrin och beslutsfattare.
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.
Lungcancerföreningen har en webbshop på hemsidan där Vita Bandet-pins 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 2018. Antalet medlemmar i föreningarna har ökat, vilket
har inneburit att medlemsintäkter ökat.
Statsbidraget som utbetalas till Lungcancerföreningen ökade med 11 tkr jämfört med 2017. Intäkterna
ökade från 1 239 tkr år 2017 till 1 499 tkr år 2018. Gåvor och bidrag ökade med 258 tkr jämfört med år
2017.

MEDLEMMAR
Medlemsantal
Medlemsantalet ökade under året med 101 medlemmar och uppgick vid årsskiftet till 480 medlemmar
varav 26 är stödmedlemmar.

Ideella arbetsinsatser
Lungcancerföreningens 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 Lungcancerföreningen. Det arrangeras också lokala
informationsträffar och stödgrupper på olika orter i landet.
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Stödpersonverksamheten
En grundläggande del av föreningens 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 Stödlinje 020 88 55 33 har stått öppen hela året liksom vårt Forum och våra Facebookgrupper för
patienter och närstående.

Föreläsningar
Flera av föreningens styrelseledamöter har under året varit inbjudna som talare på olika möten,
seminarier, skolor m.m.
Kraftens Hus, Borås
Styrelseledamot, Leine Persson Johansson, är aktiv i Kraftens Hus och där har man startat
samtalsgrupper för cancerpatienter, därav flera lungcancerpatienter vilket är väldigt uppskattat och antal
deltagare har ökat. Man kommer att fortsätta med olika aktiviteter då behovet är stort eftersom
cancerrehabilitering är eftersatt inom sjukvården

Regionalt och lokalt arbete
2018 fortsatte vi våra försök att starta upp lokalföreningar på flera platser och under hösten startades det grupper i
Syd och Väst. Behovet finns men det är svårigheter att få medlemmar som orkar åta sig uppdrag. Vi fortsätter att
arbeta och samarbeta med andra föreningar för att vi ska få en aktiv patientförening i olika regioner.
Under året arrangerades föreläsningar/medlemsträffar i Göteborg och Lund och i Stockholm har man tisdagsträffar
en gång i månaden med en aktuell föreläsning och lite förtäring serveras. Alla aktiviteter är välbesökta och många
patienter/närstående deltar för att träffa andra i samma situation, så det blir en kombinerad stödgruppsverksamhet
tillsammans med föreläsningar om behandlingar, cancerrehabilitering, kost och cancer, fysisk aktivitet, m.m.

Under året arrangerade Lungcancerföreningen föreläsningar på olika orter i norra delen av landet och
aktiviteten hade namnet:
Lungcancerföreningen Norr Road trip 2018
Östersund 12 april - 37 mil enkel väg
Luleå 28 jan 27 mil enkel väg
Umeå 11 jan - 0 mil
Sundsvall 22 nov (2017) - 27 mil enkel väg
Vid alla tillfällen har vi haft minst 2-3 föreläsare upplägget har varit att vi haft en lokal doktor,
kontaktsjuksköterska samt Roger Henriksson, professor, överläkare, som pratat allmänt om cancer till att
börja med. Vi har även berättat vad Lungcancerföreningen är och vad vi gör. Vi har sålt nålar, delat ut
broschyrer samt marknadsfört föreningen bl. a. genom annonsering i lokalpress etc. Mötet i Östersund
genomfördes i samarbete med Lions Brunkullan.
Till varje möte har vi bjudit in två sponsorer (läkemedelsföretag) som stått för del av kostnaden. Sedan
har Cancerakademin stått för en del. Vår road trip har varit totalt 182 mil lång - Norrland är storta Många
deltagare har det varit, kallt och snöigt men härligt roligt.
Genom våra representanter i landets RCC, Regionala Cancercentrum, har vi skaffat oss kontakter i vården och
möjligheten sprida information om föreningen.
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Utbildning
Lungcancerföreningens företrädare deltar på utbildningar inom de RCC som de representerar.

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/aktiviteter.
Medlemsavgiften till Lungcancerföreningen under 2018 var 150 kr. för enskilt medlemskap och 250 kr.
för familjemedlemskap, och medlemsavgiften har varit oförändrad i många år.
Medlemsregister
Lungcancerföreningen använder sig av ett webbaserat medlemsregister från Föreningssupport och under
2018 uppgraderades programmet och därmed tillkom flera nya funktioner samt att det tillpassades
GDPR-krav. Styrelsen beslutade också att koppla Medlemsregistret via SPAR så att man alltid har ett
aktuellt medlemsregister.
Statens personadressregister, SPAR, är ett offentligt register som omfattar alla personer folkbokförda i
Sverige, både svenska och utländska medborgare. Med tjänsten SPAR-uppdatering, kontrolleras
adresserna i ert register regelbundet och per automatik mot SPAR. Föreningen har alltid aktuella
adressuppgifter till medlemmar och minskar både arbete och onödiga kostnader för t ex utskick av
medlemstidning och årsavisering som går till fel adress.

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, sju
ledamöter och tre suppleanter

Styrelsen
Styrelsens sammansättning 2018-01-01 2018-12-31
Styrelsen
Tommy Björk, Stockholm
2018-2019
Kerstin Cedermark, Stockholm
2018-2019
Monica Sandstrom, Umea
2018-2019
Kim Stevnsborg, Stockholm
2018-2020
Signe Friesland, Stockholm
2018-2019
Karin Liljelund, Stockholm
2018-2020
Yann Franckel, Stockholm, fyllnadsval 1 ar för AnnMarie Kristoffersson
Suppleanter 2018-2019 avalda i 2017 på två ar)
Lotta Burvall - Sundsvall
Leine Persson Johansson - Sexdrega
Lillemor Kenne Andersson Uppsala/Örebro

Ersättning till förtroendevalda
Enligt årsmötesbeslut utbetalas inget arvode till förtroendevalda.

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft sex ordinarie styrelsemöten samt åtta VU, verkställande utskott-möten.
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VU Verkställande utskott
Tommy Björk
Karin Liljelund
Kim Stevnsborg
Monica Sandström aadjungerad)

Valberedning
Roge r He nriks s on, The re s e Tilly, Inge r La rs s on och Arja Le ppä ne n va lde s till va lbe re dning på å rs möte t
2018. Roge r He nriks s on ä r s a mma nka lla nde för gruppe n

Revisorer
Revisor
Lars Valfridsson

Kansli
Lungcancerföreningen saknar kanslilokaler, men har anlitat Arja Leppänen för att bistå som kanslist.

Externa tjänster
Lungcancerföreningen har för sin ekonomiadministration anlitat Josselynes Lindahl, Redovisningstjänst
AB, Umeå. För administration av hemsidorna har Lungcancerföreningen anlitat Föreningssupport och
Arwin AB och Adegraf Tryck AB för trycksaksframställning. Patkom AB har anlitats för kanslitjänsten.

INFORMATION
Hemsidor
På Internet finns under adressen www.lungcancerforeningen.se information om Lungcancerföreningen
och organisationens verksamhet. Hemsidan är under uppdatering med ytterligare information och
funktioner som t.ex. en digital gåvofunktion och inloggning för medlemmar på deras medlemssida i
registret.
Facebook
Lungcancerföreningen har tre olika Facebook-aktiviteter med administratörer från organisationen. En
sida som är öppen för alla där vi informerar om aktiviteter, möten, forskningsnyheter m.m., en sluten
Facebook-grupp där patienter kan kommunicera med varandra och en sluten Facebook-grupp för
anhöriga.
Nyhetsbrev
Ett nyhetsbrev med information till medlemmarna har under året skickats fyra gånger.

aungcancerpodden
Yann Fränckel och Maria Barat har ansvaret för Lungcancerpodden som har ett ökande antal lyssnare för
varje avsnitt och den är väldigt uppskattad av lyssnarna. De lyfter aktuella frågor och teman i podden och
har också med gäster i flera avsnitt som står för specialistkunskapen ainom de olika områden som tas
upp).www.lungcancerpodden.se
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Boken Om Lungcancer

Föreningen har under året reviderat boken Om lungcancer som går att beställa via hemsidan. Boken
vänder sig till patienter som har lungcancer och till anhörig/närstående. Förhoppningen är att boken ska
vara till hjälp i en tid då tillvaron vänts upp och ned. I boken finner man information om sjukdomen,
behandlingar, stödlinjer med mera. Man möter också patienter och vårdpersonal med erfarenhet av
lungcancer.
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
Lungcancerföreningen driver en webbshop på hemsidorna www.lungcancerforeningen.se där Vita
Bandet-produkter samt broschyrer finns att beställa.

Representation
Nätverket mot cancer
Tommy Björk aordförandekonferens)
Läkemedelsindustriföreningens samverkansråd
Tommy Björk
TLV
Karin Liljelund

Patient- och Närstående rådet RCC Stockholm Gotland
Tommy Björk och Karin Liljelund
Patient- och Närstående rådet RCC Uppsala Örebro
Ewa Larsson
Patient- och Närstående rådet RCC Väst
Thomas Axberg

Patient- och Närstående rådet RCC Norr
Lotta Burvall
Patient- och Närstående rådet RCC Syd
Bo Erixon
Svenska lungcancerstudiegruppen
Tommy Björk
LUCE, Lungcancer Europe
Tommy Björk (invald styrelseledamot och nationell representant)
Swe-ACP (Swedish Advanced Care Planning) forskningsgrupp sedan 2011
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Tommy Björk
Arja Leppänen
Cancerfonden
Kim Stevnsborg och Tommy Björk
Tobaksfakta
Tommy Björk
Mina vårdflöden, SKL
Tommy Björk

Lobbying
Lungcancerföreningen 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

Lungcancerföreningen har deltagit i en rad sammanhang där intressefrågor för lungcancerdrabbade
behandlas, till exempel i Svenska Lungcancerstudiegruppen. TLV, SKL, Riksdagsseminarium om
cancer, Socialstyrelsen, Cancerfonden och Ledningsgrupp lungcancer NKS.
Genom ordförande Tommy Björks styrelseuppdrag i LuCE är man med och påverkar på europiska nivå,
bl.a. genom möten med politiker på EU-nivå.

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.

FRAMTIDA UTVECKLING
Lungcancerföreningen 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 ett seminarium inom aktuellt tema där
Lungcancerföreningen deltar som arrangör och är aktiv i debatter.

I november arrangeras Lungcancerdagen som uppmärksammas av allmänhet, politiker och media.
Lungcancerföreningen fortsätter med utvecklingsarbetet och kommer under 2019 att arrangera flera
föreläsningar inom aktuellt tema på flera olika orter i landet.

.
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Flerårsöversikt

Allmänna förutsättningar

2018

2017

2016

2015

2014

Resultat atkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens resultat
Årets resultat

1 499
-864
635
635

1 239
-816
424
424

1 165
-976
188
188

1 195
-721
473
473

1 211
-713
498
498

Ekonomisk ställning
Definitioner
Eget kapital - Företagets nettotillgångar, dvs skillnade mellan tillgångar och skulder.
Soliditet (a) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala
tillgångar i balansräkningen).
Värdesäkring av eget kapital (a) - Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående eget
kapital.

Förändring av eget kapital

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

Balanserat
kapital
2 387 094

Summa
kapital
2 387 094

423 784
634 715

423 784
634 715

3 445 593

3 445 593

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
noter.
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Resultaträkning

Not

Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning

2

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

1 499 152
1 499 152

1 239 427
1 239 427

-864 353
-864 353

-815 619
-815 619

634 799

423 808

Resultat efter finansiella poster

-84
-84
634 715

-24
-24
423 784

Resultat före skatt

634 715

423 784

Årets resultat

634 715

423 785

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

1

Lungcancerföreningen
Org.nr 802417-7076

11 (14)

Not

2018-12-31

2017-12-31

434 632
15 207
449 839

328 107
14 131
342 238

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

3 132 826
3 582 665

2 535 104
2 877 342

SUMMA TILLGÅNGAR

3 582 665

2 877 342

Balansräkning

1

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
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Not

2018-12-31

2017-12-31

2 810 878
634 715
3 445 593

2 387 094
423 785
2 810 879

118 546
525
18 001
137 072

48 464
0
17 999
66 463

3 582 665

2 877 342

1

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemsskap i den ideella föreningen. Medlemsavgifter
intäktsförs vid inbetalning från medlem.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning
2018

2017

-505 242
-4 350
-41 160
-789 496
-146 920
-11 984
-1 499 152

-361 877
-20 538
-47 900
-778 444
-16 488
-14 180
-1 239 427

Nettoomsättningen per intäktsslag
Begravningsgåva
Medlemsavgifter
Socialstyrelsen
Bidrag/gåva
Försäljning Vita Bandet

Lungcancerföreningen
Org.nr 802417-7076

14 (14)

Stockholm

Tommy Björk
Ordförande

Kerstin Cedermark

Signe Friesland

Karin Liljelund

Monica Sandström

Yann Franckel

Kim Stevnsborg

Min revisionsberättelse har lämnats

Lars Valfridsson
Revisor
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Föreningsstämmoprotokoll
fört vid Lungcancerföreningens ordinarie föreningsstämma .

§1 Ordförande
Till ordförande för stämman valdes .

§2 Protokollförare
Till protokollförare för stämman valdes .

§3 Stämmans behörighet
Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

§4 Årsredovisning och revisionsberättelse
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 föredrogs.

§5 Resultat- och balansräkning
Resultaträkning och balansräkning fastställdes för räkenskapsåret.

§6 Resultatdisposition
I enlighet med styrelsens förslag beslutade man att till förfogande stående vinstmedel, kronor 0, skulle
disponeras enligt följande:
Någon vinst eller förlust finns ej att disponera.

§7 Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

§8 Arvoden
Det beslutades att något styrelsearvode ej skulle utgå.
Det beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt räkning.

§9 Val
Det beslutades att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter med 3 suppleanter.
Till ledamöter för tiden intill nästa föreningsstämma hållits valdes:
Kerstin Cedermark
Signe Friesland
Karin Liljelund
Monica Sandström
Yann Franckel
Kim Stevnsborg
Till suppleanter för motsvarande tid valdes:
Lotta Burvall
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Leine Persson Johansson
Lillemor Kenne Andersson

§10 Avslutning
Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad.

Ordförande
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Lungcancerföreningen
Org.nr 802417-7076

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Lungcancerföreningen för räkenskapsåret 2018.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningenss finansiella ställning per den 31 december 2018
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet aevisorns ansvar. Jag är oberoende i
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

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 en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens 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 föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina 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 misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 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 misstag 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 jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
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risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för
mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre
än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte
för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag 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 föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag 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.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Lungcancerföreningen för räkenskapsåret 2018.
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet aevisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att
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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 föreningen.
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 föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 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
min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt
uttalande om ansvarsfrihet.
Umeå

Lars Valfridsson
Revisor
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