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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Information om Synskadades Riksförbund
Organisationsnummer: 802007-3436
Säte: Enskede, Sverige

SRF är en ideell förening med treplansorganisation, det vill säga ett 
riksförbund, 23 distrikt och 129 lokalföreningar. Nationella bransch-
föreningar av synskadade kan anslutas till riksförbundet.  
11 branschföreningar har beviljats inträde. Organisationen bildades 
1889 under namnet De Blindas Förening och ombildades 1977 till 
Synskadades Riksförbund.

Medlem i Synskadades Riksförbund väljer själv var medlemskapet 
ska utövas. Medlemmen ska ange vilken lokalförening eller vilket 
distrikt och/eller vilken branschförening eller vilka branschföreningar 
hen vill ansluta sig till.

Ändamål
Synskadades Riksförbund, SRF, är en intresseorganisation av synska-
dade, både blinda och synsvaga. 

Vi har slutit oss samman i Synskadades Riksförbund för att utifrån 
tanken om alla människors lika värde gemensamt hävda synskadades 
rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt skapa social 
gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och själv-
ständigt liv.

Synskadades Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden 
organisation som tar avstånd från all form av diskriminering. Vi stärker 
den interna demokratin genom information och erfarenhetsutbyte, 
medlems- och funktionärsutbildning samt möjligheter att överlägga i, 
för synskadade, angelägna frågor. Med utåtriktad information, opi-
nionsbildning, påverkansarbete och egna verksamheter verkar vi för 
synskadades rätt till habilitering och rehabilitering, utbildning och 
arbete, en aktiv och meningsfull fritid, möjlighet att röra sig fritt i sam-
hället samt tillgång till information och kommunikation genom digital 
teknik och andra, för synskadade, användbara medier.

Vi arbetar för att nå alla synskadade i Sverige med information och 
erbjudande om medlemskap, främjar ögonvård och ögonforskning 
samt har samarbete med synskadeorganisationer i hela världen.
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Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen har under året haft 9 sammanträden, varav 2 per 
telefon. Arbetsutskottet (AU) har haft 7 möten under året. En represen-
tant för Riksorganisationen Unga med synnedsättning (US), valbered-
ningen och verksamhetsrevisorerna har bjudits in att vara adjungerade 
till Förbundsstyrelsen.

Under 2019 har förbundsstyrelsen haft följande sammansättning:
Håkan Thomsson, Stockholm, förbundsordförande
Niklas Mattsson, Fjärås, 1:a vice ordförande
Maria Thorstensson, Färlöv, 2:a vice ordförande
Alireza Ghanbar Alipour, Västra Frölunda
Per Karlström, Sollentuna
Agneta Elfving, Örebro
Roland Gustafsson, Eskilstuna
Jenny Näslund, Umeå
Laoko Sardar Abdulla, Växjö
Maria Sjötång, Västervik
Anita Svenningsson, Jönköping
Peter Tjernberg, Alnö
Annika Östling, Sundborn

Förbundsstyrelsen har under kongressperioden haft flera olika ar-
betsgrupper. Kapitalförvaltningsgruppen, Etikgruppen, som primärt 
har arbetat med insamlingsetiska frågor, Habilitering/rehabiliterings-
gruppen och en grupp som har arbetat med medlems- och organi-
sationsutvecklingsfrågor. I slutet av året började två arbetsgrupper, 
Stadgegruppen och Verksamhetsinriktningsgruppen, arbeta inför 
kongressen.

Verksamhetsrevisorerna har kontinuerligt granskat förbundets verk-
samhet.

Organisationsrådet sammanträdde två gånger under året, båda gång-
erna i Stockholm. Organisationsrådet är tillsammans med kongressen 
riksförbundets högsta beslutande organ. Organisationsrådet granskar 
förbundsstyrelsens arbete och är därtill ett organ för information, 
diskussion och beslut i frågor som ankommer på organisationsrådet. 
Kongressen genomförs vart tredje år.
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Rikskansliet
SRF hyr kanslilokaler i Enskede strax söder om centrala Stockholm. På 
rikskansliet arbetar 55 personer (2019), en minskning med en person 
sedan 2018. Av de anställda 2019 var 23 synskadade (22) och 32 seende 
(34).

Rikskansliet har en ledningsgrupp bestående av kanslichef, för-
bundsordförande samt två verksamhetschefer. Ledningsgruppen har 
möte en gång per vecka, och anteckningarna från dessa möten sänds ut 
till personalen, förbundsstyrelsen, distrikten och verksamhetsrevisorer-
na.                                                                                                    

Betydande samarbeten
SRF har varit medlem i Lika Unika, som är en federation som vill öka 
respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta 
och bidra i samhället. Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning, framför allt utifrån funktions-
hinder kopplat till syn, hörsel och rörelse. I december beslutade SRF:s 
förbundsstyrelse att begära utträde ur Lika Unika från utgången av år 
2019.

SRF har sedan 1950 samarbetat med Arbetarnas Bildningsför-
bund, ABF, kring folkbildning och tillhandahållande av tillgängliga 
läsmedia. ABF är Sveriges ledande studieförbund som erbjuder stu-
diecirklar, kurser, föreläsningar samt kulturarrangemang i alla landets 
kommuner. Under 2019 har samarbetet bland annat resulterat i att ett 
tusental synskadade fått tillgänglig utbildning eller information i hur 
den enskilde medborgaren kan klara av en samhällskrissituation.

SRF samarbetar med Funktionsrätt Sverige, som är en samar-
betsorganisation bestående av 44 rikstäckande funktionsrättsförbund. 
Uppdraget är att vara funktionsrättsrörelsens enade röst mot regering, 
riksdag och centrala myndigheter. Med Funktionsrätt Sverige har SRF 
under året bland annat samarbetat kring LSS-frågan och med civil-
samhällets alternativrapport till FN-kommittén inför granskningen 
av Sveriges arbete med Konventioner för rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Rapporten lanserades på funktionshindersda-
gen den 3 december 2019 och undertecknades av 83 organisationer.

Frågan om en grundläggande sammanhållen utbildning för personal 
inom synområdet arbetar SRF med inom den arbetsgrupp som leds 
av Föreningen för Synrehabilitering, FFS. Gruppen har tagit fram 
ett förslag på vad en grundläggande synutbildning ska innehålla. SRF 
samarbetar även med Föreningen för synrehabilitering och Specialpe-
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dagogiska skolmyndigheten (SPSM) med utgivningen av tidningen 
Nya Synvärlden. Tidningen utkommer med 4 nummer per år och syf-
tar till att ge en allsidig inblick i habilitering, undervisning och rehabi-
litering för personer med synnedsättning.

SRF är också medlem i MyRight, som är en Sidafinansierad organi-
sation för funktionshinderorganisationer i Sverige. SRF driver partner-
skapsprojekt tillsammans med organisationer av och för personer med 
synnedsättning i Latinamerika, Afrika och Östeuropa. Arbetet sam-
ordnas genom MyRight.

Verksamhetsresultat under året
Insamling
Genom utskicket av valpkalendern (till 1,2 miljoner hushåll) fick vi en 
estimerad räckvidd på cirka 2,5 miljoner personer. Detta påverkade 
dock inte insamlingsresultatet, men gav en god informationsspridning 
till allmänheten.

Kalendern, resultatutveckling under 5 år: 
År Belopp Ökning sedan året innan
2015 6 297 1 251
2016 7 584 1 287
2017 7 315 -269
2018 7 341 26
2019 9 277 1 936

Under året har vi fortsatt arbetet med att rekrytera fasta givare (må-
nadsgivare). Under första halvåret genomfördes två postala kampanjut-
skick som resulterade i 203 nya givare. På grund av tekniska problem 
med vårt register kunde vi inte genomföra de utskick som var planerade 
för andra halvåret. Vid årsskiftet 2019/2020 summerades totalt 371 
månadsgivare sedan starten 2018.

Intressepolitik
Under hösten genomförde SRF en kampanj för att uppmärksamma 
färdtjänstens brister med syftet att påverka allmänhetens opinion och 
politikernas inställning till färdtjänst. SRF gjorde en kartläggning av 
hur reglerna för färdtjänst ser ut i Sverige, omfattande samtliga regioner 
och kommuner. Resultatet av kartläggningen presenterades på en kam-
panjsajt, där färdtjänsten framställdes som ett spel, som synskadade 
spelar varje dag för att få vardagen att gå ihop.
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I juni genomfördes en kampanj om rätten till en flexibel kommu-
nal ledsagning utan avgifter. Namnet för denna var #rättvisutmaning 
och en stor del av kampanjen genomfördes i digitala medier och via 
kampanjsajten #rättvisutmaning. I juli publicerades en debattartikel 
på Aftonbladet debatt, som undertecknades av Synskadades Riksför-
bunds och Unga med Synnedsättnings respektive ordförande. Under 
hösten skickades också skrivelser till både Socialdepartementet och till 
utredningen om framtidens socialtjänst. Tack vare skrivelsen till Soci-
aldepartementet har SRF bjudits in att diskutera de frågor vi lyfte med 
socialminister Lena Hallengren.

Medlemsnytta
SRF genomförde en medlemsundersökning under våren i syfte att ta 
reda på vad medlemmar ansåg om SRF och därigenom hur organisa-
tionen kan utvecklas. Resultaten har diskuterats både på distrikts- och 
central nivå med målet att utveckla vår medlemsnytta.

SRF Go, som är synskadades egen resebyrå, har anordnat ett tjugotal 
resor och aktiviteter för synskadade från hela landet. Tack vare dessa 
resor har några medlemmar åkt skidor för första gången i sitt liv och 
andra har åkt på sin första självständiga utlandssemester. Resenärerna 
har i resornas utvärderingar värdesatt att de bryter sitt utanförskap, blir 
mer självständiga och träffar andra synskadade de kan dela erfarenheter 
med. Det är viktiga frågor för synskadade vilka framgick av medlem-
sundersökningen.

I maj genomfördes Medlemsforum Spräng gränserna på Water-
front Congress Centre i Stockholm. Syftet med medlemsforum var 
att genomföra ett riksomfattande forum med temat spräng gränserna. 
Utgångspunkten var aktiviteter där synskadade deltagare får möjlighe-
ter att utmana sina egna gränser och chans att pröva nya aktiviteter. Vi 
nådde stor framgång då vi nått det högsta antalet deltagare någonsin, 
hela 1 356 deltagare. Av dessa var ungefär 25 barn och ungdomar.

Genom vårt kulturprojekt Skapa Loss har vi börjat skapa arenor för 
medlemmarnas kultur- och hantverksutövande. Så här långt kan vi 
konstatera att 30 procent av medlemmarna som kommit inte har delta-
git i vår ordinarie föreningsverksamhet tidigare. Många deltagare har 
också uttryckt hur fantastiskt det är att när vi samlas så är vi synskada-
de normen och inte tvärtom som det är ute i samhället i övrigt.
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Internationellt arbete
I oktober deltog SRF med en stor delegation vid EBU:s generalförsam-
ling i Rom. SRF fick en förnyad styrelseplats genom Maria Thorstens-
son.

Internationellt utvecklingssamarbete
Under året har sex nya lokalföreningar bildats i Rwanda. Funktionärer-
na, i dessa föreningar, har genomgått en tvåstegsfunktionärsutbildning. 
Rwanda Union of the Blind (RUB) har också genomfört en särskild 
kurs om hur konventionen för rättigheter för personer med funktions-
nedsättning kan användas i påverkansarbetet. Ett 20-tal medlemmar, 
från distrikten, har genomgått basrehabiliteringskurser på det center 
som RUB driver. Ett tiotal barn, som inte går i någon skola alls, har 
sökts upp av RUB och har sedan fångats upp av skolmyndigheterna 
och fått plats i en skola på hemorten.

Under året har 7 kliniker öppnats i Tanzania dit personer med al-
binism kan komma och få huden undersökt, bland annat för tidig 
upptäckt av hudcancer. Riksdagen har ökat budgeten för utbildning 
i Tanzania från 18 miljoner, 2017/2018, till 45 miljoner kronor 2019/ 
2020. Antalet barn, som sökts upp och skrivits in i de lokala skolorna, 
har ökat från 98 år 2018 till 119 år 2019.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Förbundsstyrelsen gav i december kansliet i uppdrag att byta ut sys-
temstödet för hanteringen av medlemmar, insamling och organisation. 
Det nya medlems- och insamlingsregistret, ska gå i drift senast den 1 
december 2020.

För Lyckopenningen 2019 summerar räckvidden av de tidningar vi 
annonserat i 3,6 miljoner läsare. I våra digitala kampanjer uppnådde 
vi en sammanlagd räckvidd på knappt 500 000 personer. Resultatet 
ökade med 122 tkr till 904 tkr medan intäkterna minskade med 8,5 
%. Mot denna bakgrund fick kansliet i februari 2020 i uppdrag att 
under 2020 söka en extern potentiell samarbetspartner med målet att 
under året avtala om ett operativt övertagande om drift, försäljning och 
utveckling av Lyckopenningen.
Lyckopenningens ekonomiska utveckling under de senaste fem 
åren:
 2019 2018 2017 2016 2015
Intäkter 3 540 3 869 3 968 4 315 4 508
Kostnader -2 636 -3 087 -3 381 -3 325     -3 121 
Resultat +904 +782  +587 +990 +1 387
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Det nya COVID-19 coronavirusets spridning är en global kris för 
människors liv och hälsa. Samtidigt har utbrottet stora effekter på 
ekonomin i Sverige och globalt. Börserna faller brant världen över, 
och styrelsen bedömer att utbrottet därför kommer att få en väsentlig 
negativ effekt på SRF:s resultat på det nya året. En del av de fonder vi 
får bidrag från är dock baserade på 2019 ekonomiska utveckling. Dessa 
befaras därför att ge negativ effekt för SRF 2021. 

Befolkningens försämrade ekonomi på grund av permitteringar och 
företagskonkurser kan komma att påverka andelen gåvor på det nya 
året. Reseverksamheten är inställd tills vidare. Konferenser, kurser och 
möten har ställts in tills vidare eller ersätts med telefonmöten.

Ledningsgruppen har påbörjat en översyn av det nya årets budget 
och vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekten.

En positiv händelse på det nya året är att SRF i mars  lanserade SRF 
Synlinjen – din vägvisare i synfrågor, som erbjuder kostnadsfri rådgiv-
ning inom synrelaterade frågor. Här kan man få information om det 
som synskadade kan behöva veta om rehabilitering, arbete, studier, 
hjälpmedel, rättigheter och vad Synskadades Riksförbund (SRF) kan 
hjälpa till med. Synlinjen bemannas av en grupp rådgivare som alla har 
egen erfarenhet av att leva med en synnedsättning och de utmaningar 
det för med sig.

Resultat och ställning
Intäkterna översteg intäktsbudgeten med 2,2 Mkr och kostnaderna 
översteg kostnadsbudgeten med drygt 200 tkr. Tillsammans gav det 
ett internt verksamhetsresultat på 1,9 Mkr bättre än årsbudgeten, vilket 
summeras till totalt -9,2 Mkr (2,6) mot budgeterat -11,1 Mkr.

Totala verksamhetsintäkter är 98,0 Mkr (97,7). Främst beror ökning-
en av bidrag från Synskadades stiftelse. Övriga bidragsgivare specifice-
ras i not 4. 

Totala verksamhetskostnader är 107,3 Mkr (95,1). Kostnadsökning-
en är närmare 12 Mkr och har finansierats med 5,9 Mkr från utnytt-
jande av ändamålsbestämda medel. Satsningar har gjorts för medlem-
snyttan som Medlemsforum, organisationsutveckling, kultur- och 
rättighetsprojekten. Folkbildning har kraftigt ökat produktionen sedan 
föregående år. Insamlingsverksamheten har fortsatt sin utveckling att 
få en högre givarbas.

De gemensamma kostnaderna för förtroendemannaorganisationen, 
kontorsservice, ledning/personal, ekonomiadministration, datorstöd 
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och arkiv fördelas på de respektive verksamheterna i förhållande till hur 
många helårsanställda som arbetar med de olika aktiviteterna. Fördel-
ningsprincipen är oförändrad jämfört med föregående år. Totalt upp-
gick de gemensamma kostnaderna för 2019 till 22 807 tkr (16 088).

SRF har under året erhållit rabatter på pensionspremierna med ett 
belopp om 601 tkr (662).

Under året har SRF utnyttjat 5,9 Mkr av ändamålsbestämda medel 
och gjort avsättningar med 1,1 Mkr för framtida utnyttjanden.

Resultatet efter finansnetto, extraordinära poster och reserverade 
medel blev -4,7 Mkr vilket minskar det fria egna kapitalet till 37,5 Mkr 
(42,2). 

Ändamålsbestämda medel är per 2019-12-31 14,8 Mkr (19,6) inklu-
sive Bloms fond som utgör ett donationskapital. 

Det totala egna kapitalet minskar med 9,5 Mkr till 52,4 Mkr (61,9).

Extraordinära poster
I samband med ansökan till Socialstyrelsen av Organisationsstöd 2019 
kontaktade SRF Socialstyrelsen med förfrågan om riktlinjerna för an-
sökan åren 2017 och 2018 hade tolkats på korrekt sätt. Resultatet blev 
en återbetalningsskyldighet med totalt 956 tkr för de båda åren.

Lönekostnader för det nya medlems- och givarregistret har direkt-
kostnadsförts med 48 tkr vilket tillskrivs extraordinärt under anskaff-
ningsperioden. 

Bidrag från Synskadades stiftelse
Synskadades stiftelse har som ändamål dels att mottaga och förvalta 
medel som tillfaller Stiftelsen eller SRF genom testamente eller gå-
vobrev, dels medelst bidrag i lämpliga former huvudsakligen främja 
vård av behövande blinda eller vård och fostran av blinda barn eller 
blind ungdom. När SRF är mottagare och då arvet enligt stiftelselagen 
är att anse som bildande av en ny stiftelse, ska uppdraget att förvalta 
stiftelsen tillfalla Synskadades stiftelse. Då SRF är mottagare av arv och 
det i testamentet finns angivet ett specifikt ändamål, skall SRF:s led-
ningsgrupp besluta om huruvida arvet ska tillfalla SRF eller förvaltas av 
Synskadades stiftelse.

Efter ansökan till Stiftelsen delas initialt årligen ut drygt 14 Mkr 
till SRF. Synskadades stiftelse beviljade SRF ett bidrag om 14 450 tkr 
(14 300) för året i syfte att delfinansiera förbundets olika verksamheter 
enligt följande, belopp i tkr:
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   2019  2018
Ögonforskning 1 000 1 000
Individstöd 1 250 1 430
Rehabiliterings- och habiliteringsverksamhet 550    550
Barn- och föräldraverksamhet 300    300
Rekreation för synskadade 2 000 1 800
Ekonomiska bidrag till behövande synskadade 900    870
Internationell verksamhet 1 000 1 000
Stöd till distriktens arbete för uppsökande
verksamhet 5 500 5 500
Undervisning och utbildning 650    550
Göra information tillgänglig för synskadade 1 000 1 000
Uppsökande verksamhet 300    300
Summa 14 450  14 300

5 år i sammandrag (i Mkr)
 2019 2018 2017 2016 2015 
  
Verksamhetsintäkter 98,0 97,7 95,2 91,9 93,8 
Verksamhetskostnader -107,4 -95,1 96,1 -95,1 -89,6 
Verksamhetsresultat -9,4 2,6 -0,8 -3,2 4,2 

Finansiella intäkter 0,9 0,8 3,7 3,2 0,1
Extraordinära poster -1,0 0 9,6 0 0
Förändring ändamåls-
bestämda medel 4,8 -3,4 -4,8 0,1 -3,3
Årets resultat -4,7 0 7,7 0,1 1,0

Balansomslutning 65,0 76,4 68,2 54,9 57,2

Medelantal anställda 55 56 58 56 58 
 
Antal medlemmar 11 908 12 002 12 120 12 284 11 737

Ändamålskostnader  92%        77%        72%         82%       74% 
Administrationskostnader   18%        20%        20%         21%        21%
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Finansiella instrument 
Samarbetet med SRF:s kapitalförvaltare Söderberg & Partners fortsät-
ter med att de utför diskretionär portföljförvaltning avseende finan-
siella instrument utifrån SRF:s kapitalförvaltningspolicy som löpande 
utvärderas av en av förbundsstyrelsen tillsatt kapitalförvaltningskom-
mitté. Portföljens utveckling under 2019 blev 15,7 % (-3,5) mot 

13,8 % (-1,2) för jämförelseindex. För information om marknadsvär-
de av värdepappren, se not 12.

Kapitalförvaltningspolicy 
SRF har en fastställd kapitalförvaltningspolicy, senast antagen av 
förbundsstyrelsen 2016-12-15. Det övergripande målet för kapital-
förvaltningen är att SRF ska placera sina tillgångar med möjlighet till 
god avkastning och utan stora risker. Kapitalplaceringen ska ske på ett 
etiskt försvarbart sätt och till så låg förvaltningskostnad som möjligt. 
Avkastningsmålet är minst 4 procent nominellt årligen, mätt över en 
tioårsperiod, som kan användas för att finansiera verksamheten inom 
förbundet. För att nå målsättningen har SRF en aktiv diskretionär för-
valtning i både aktiva och passiva fonder som styrs genom riskkontroll.

Förbundsstyrelsen tillsätter en kapitalförvaltningskommitté, vilken 
har att tillse att policyn fullt ut efterlevs och göra riskbedömningar av 
förvaltningen. Kommittén har att följa ett reglemente som beslutas av 
förbundsstyrelsen och består av två förbundsstyrelseledamöter och två 
tjänstemän vid kansliet. Kapitalförvaltningspolicyn och kapitalförvalt-
ningen utvärderas årligen av kommittén. Policyn har inte förändrats 
under året. 

Medlemmar
SRF är en intresseorganisation av och för synskadade, både blinda och 
synsvaga. Våra medlemmar är själva synskadade eller är vårdnadsha-
vare till barn med synskada. Härtill har vi stödjande medlemmar som 
kan vara fysisk eller juridisk person som sympatiserar med SRF:s arbete 
och värderingar.

Det totala antalet medlemmar har minskat till 11 908 (12 002). An-
talet synskadade medlemmar uppgår till 8 488 (8 585) vilket motsvarar 
71,3 % av medlemmarna. Av dessa är 35,6 % män och 64,3 % kvinnor.

Antalet stödjande medlemmar uppgår till 3 420 (3 417). Av dessa är 
197 röstberättigad vårdnadshavare och antalet juridiska medlemmar är 
oförändrat sju.
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Hållbarhetsupplysningar
SRF:s värdering och människosyn är att respektera varje människas 
unika och lika värde. SRF har utarbetat en policy och åtgärdsplan för 
att motverka, förebygga och lösa problem som kan härledas till trakas-
serier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling.

På rikskansliet finns en skyddskommitté som löpande arbetar prak-
tiskt med riskanalyser. Nödvändiga åtgärder dokumenteras i en åt-
gärdslista, som även innefattar tidsplaner för genomförande och vem 
som ska vidta åtgärderna.

Eftersom arbetsplatsen består av både synskadade och seende har 
riktlinjer tagits fram för att tydliggöra hur förhållningssätt och ledsag-
ning bör hanteras inom SRF.

Vi vill också bedriva vår verksamhet så klimat- och resurseffektivt 
som möjligt. Som exempel försöker vi boka våra resor klimatsmart och 
vi använder miljömärkt papper, kuvert och trycksaker.

Under året har en jävspolicy antagits av förbundsstyrelsen. Jävspoli-
cyn syftar till att förhindra personlig vinning för företrädare, vilket gör 
att företrädarens objektivitet kan ifrågasättas. Den omfattar framför 
allt ledamöterna i förbundsstyrelsen, anställda och ledamöter i särskil-
da grupper som organisationsrådet, kongressen eller som förbundssty-
relsen tillsätter.

Framtida utveckling 
De ekonomiska klyftorna har ökat i Sverige sedan 1990- talet. Klyftor-
na ökar mellan äldre och yngre, mellan sammanboende och ensamstå-
ende föräldrar, mellan dem som har arbete och dem som står utanför 
arbetsmarknaden. Åtgärder med anledning av coronaviruset förstärker 
denna utveckling.

Vi får i högre grad olika bilder av hur verkligheten ser ut, då bilderna 
anpassas utifrån vilka vi är, och vilka grupper vi ingår i. I sociala medier 
skapas åsiktspolarisering där näthatet ökar och förståelsen för varandra 
minskar.

Från att ha haft ett demokratiskt ideal där samarbete och dialog 
främjas, så börjar politiken i ökad utsträckning bli en arena för makt-
kamp och populism.

Ny teknik bidrar till högre grad av ”självservice”, men frågan är hur 
vi påverkas av att de mänskliga mötena blir allt färre och den personliga 
servicen avvecklas.

En tydlig trend är att förtroendet ökar för människor, organisationer 
och företag som i samverkan med varandra kan kombinera olika kun-
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skaper och erfarenheter på ett kreativt sätt som når framgång. Inom 
delningsekonomin finns flera sådana exempel.

Den demografiska utvecklingen innebär att vi har allt fler unga och 
äldre, men antalet i arbetsför ålder ökar inte i samma takt. Brist på 
personal står mot ökande förväntningar på välfärd och samhällsutveck-
ling.

Olika former av stöd från offentlig sektor är en av de ideella organisa-
tionernas stora inkomstkällor. Aktörer på nationell, regional och lokal 
nivå har ökat sin kritiska granskning av sitt stöd till civilsamhället och 
trenden är att de sätter upp begränsande villkor för sitt ekonomiska 
stöd.

Det ideella engagemanget tar sig uttryck i andra, mer lösa och infor-
mella former än vad det traditionella föreningslivet erbjuder. Det sätter 
i sin tur press på det befintliga föreningslivet att hitta nya sätt att fånga 
upp medborgares engagemang, men också på att hitta alternativa sätt 
att tillvarata ideellt engagemang.

Stöd till forskning och utveckling
Ögonfonden har som ändamål att främja och initiera vetenskaplig 
ögon- och synforskning i syfte att förebygga och behandla ögonsjuk-
domar samt att effektivt utnyttja kvarvarande synförmåga. Fonden 
främjar sitt ändamål i huvudsak genom utdelning av forskningsanslag 
och forskningsstipendier. SRF har under 2019 bidragit med 1 150 tkr 
(1 280) till Ögonfonden.

Effektrapport 2019
Vi vill uppnå
Synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt 
att ha en social gemenskap och stöd av varandra, så att vi kan leva ett 
aktivt och självständigt liv.

Hur vi verkar
Organisationen präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlem-
mar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna. All vår 
information ges ut i för synskadade läsbar form, så att alla kan ta del 
av den. Vi är en treplansorganisation med lokalföreningar, distrikt och 
riksförbund samt med nationella branschföreningar av synskadade som 
är anslutna till riksförbundet. Synskadefrågorna ser inga landsgränser 
därför arbetar vi även globalt.
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Våra strategier för att uppnå målet
SRF arbetar med tre olika strategier. Dels opinionsbildning och intres-
sepolitiskt arbete och dels genom stöd till individen.

Vår kapacitet och kompetens
SRF har nära 12 000 medlemmar, 23 distrikt och 129 lokalföreningar 
över hela landet samt 11 branschföreningar som bevakar och agerar för 
synskadades rätt.

Vi vet vad vi gör
SRF:s kongress, som äger rum vart tredje år, formulerar övergripande 
mål som omsätts i årliga arbetsplaner. Rikskansliet rapporterar regel-
bundet till styrelsen om de framsteg som gjorts. Styrelsen har genom 
denna möjlighet att besluta om omprioriteringar om behov föreligger. 
Vi arbetar löpande med att utveckla former för utvärdering och lärande 
för att förbättra våra resultat.

Som en del i vårt globala arbete besöker vi återkommande våra glo-
bala samarbetspartners för att följa upp och utvärdera insatserna, samt 
för att kunna rapportera till MyRight och Forum Syd.

Vad vi har åstadkommit
SRF:s betydelse för enskilda individer är stor. Vi har skapat arenor för 
medlemmarnas kultur- och hantverksutövande. Under 2019 har sex 
aktiviteter genomförts vilket sammanlagt har engagerat runt hundra-
femtio medlemmar från Växjö i söder till Luleå i norr. Goda effekter av 
projektet har redan visat sig. 30 procent av deltagarna har aldrig delta-
git i någon föreningsaktivitet tidigare och genomgående har deltagarna 
lyft värdet av att få vara en i gänget – att få vara normen för en gångs 
skull.

De medlemmar som nu får hjälp av rättighetsstödjare, upplever en 
enorm lättnad. Ett flertal har tydligt uttryckt att det är tack vare hjäl-
pen från rättighetsstödjare som de nu orkar göra en ansökan om ledsag-
ning enligt LSS. Även medlemmar i andra distrikt har sporrats att göra 
egna ansökningar och har ringt för att få vägledning.

Våra resenärer visar en stor uppskattning över att de kan följa med på 
resorna med resebyrån. De bryter sitt utanförskap, blir mer självstän-
diga och träffar andra synskadade de kan dela erfarenheter med. Tack 
vare dessa resor har några medlemmar åkt skidor för första gången i sitt 
liv och andra har åkt på sin första självständiga utlandssemester. Många 
medlemmar uttrycker att det är fantastiskt att de getts möjlighet att 
skräddarsy en egen resa.
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Vår uppskattade lägerverksamhet för synskadade barn och ungdo-
mar hade 29 (34) barn och ungdomar på sommarlägret, kulturhelgen 
hade 18 (13) och 7 deltog på ridlägret som var nytt för året. Enstaka 
barn har deltagit vid fler än en lägeraktivitet. Verksamheten har fått fin 
bekräftelse då föräldrar som hört av sig och vittnat om hur deras barn 
plötsligt utmanar sig själva mer och visar sin självständighet i hemmet 
eller i skolan.

Under året fick 406 personer ekonomiskt bidrag för olika ändamål 
på sammanlagt drygt 1,9 miljoner kronor. 34 av dessa ansökningar 
gällde barn under 18 år.

Synskadade egenföretagare fick möjlighet att träffas på Almåsa 
Havshotell för att bland annat få kunskap om anpassningar med olika 
program inom till exempel bokföring, fakturering samt betalmetoder. 
Initiativet ledde till att gruppen i början av 2020 bildade SRF:s första 
yrkesnätverk.

Disposition av årets resultat
Resultatet av årets verksamhet och förbundets ställning framgår av för-
valtningsberättelsen samt efterföljande resultat- och balansräkningar 
jämte noter och redovisningsprinciper. 

Årets ekonomiska resultat uppgår till -9 494 tkr (3 458).

Förslag till resultatdisposition
Till förfogande står:
Balanserat kapital 42 229
Årets resultat -9 494
 32 735
Styrelsen föreslår att:
För utnyttjande av ändamålsbestämda medel  5 913
För avsättning till ändamålsbestämda medel -1 111
I ny räkning överförs 37 537
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Resultaträkning
 Not 2019 2018
Verksamhetsintäkter   
Förbundsavgifter 2 622 633
Gåvor 3 23 778 23 629 
Bidrag 4 67 727 67 315 
Övriga intäkter  5 848 6 126 
Summa verksamhetsintäkter  97 975 97 703   
 
Verksamhetskostnader 5,6,7  
Påverkansarbete   -11 253 -9 543 
Individstöd  -16 599 -14 431 
Internationell verksamhet  -5 894 -4 028 
Uppdragsverksamhet  -31 929 -30 566 
Organisationsstöd  -16 797 -15 018 
Kommunikation, insamling, ögonforskning  -24 871 -21 482 
Summa verksamhetskostnader   -107 343 -95 068  
 
Verksamhetsresultat  -9 368 2 635 
 
Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper som  8 885 824
är anläggningstillgångar   
Räntekostnader 9 -7 -1
Summa resultat från finansiella 
poster  878 823 
 
Extraordinära poster  -1 004 0
Årets resultat   -9 494 3 458  

Fördelning av årets resultat
  2019 2018
Årets resultat enligt resultaträkningen  -9 494  3 458
Utnyttjande av ändamålsbestämda  
medel från tidigare år  5 913  1 656
Reservering av ändamålsbestämda
medel som inte utnyttjas under året  -1 111 -5 088
Kvarstående belopp för året / 
förändring av balanserat kapital  -4 692  26  
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Balansräkning     
 Not  2019-12-31   2018-12-31
TILLGÅNGAR
 
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar  
Balanserade utgifter för nytt medlems-
och givarregister 10 1 452 0

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 11 575 188 
 
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 12 47 588 34 504 
 
Summa anläggningstillgångar  49 615 34 692 
 
Omsättningstillgångar

Varulager  725 681  
 
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  414 205
Övriga fordringar  972 1 142
Förutbetalda kostnader och    
upplupna intäkter 13 2 963 4 122 
  4 349 5 469 
 
Kortfristiga placeringar 14 0 8 916 
 
Kassa och bank 18,19 9 946 26 620 
 
Summa omsättningstillgångar  15 020 41 686 
 
SUMMA TILLGÅNGAR  64 635 76 378 
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Balansräkning                     
       Not     2019-12-31   2018-12-31      
EGET KAPITAL OCH SKULDER
 
Eget kapital 

Ändamålsbestämda medel
Alvar och Frida Bloms fond  3 778 3 778
Bäverdals fond för vård och hjälp åt
behövande blinda  2 808 2 806
Eva Björks stipendium  90 0
Avsättning kongressen  2 000 2 000
Övriga avsättningar  6 158 11 050 
  14 834  19 634

Fritt eget kapital
Balanserat kapital  42 229 42 203
Årets resultat  -4 692 26 
  37 537  42 229

Summa eget kapital  52 371 61 863 
 
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  3 205 2 033
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 15,17 805 2 868
Övriga skulder  2 003 1 592
Upplupna kostnader och    
förutbetalda intäkter 16 6 251 8 022
Summa kortfristiga skulder  12 264 14 515 
 
SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER  64 635 76 378

Ansvarsförbindelser 19 300 300
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Förändring av eget kapital 
 Ändamåls- Balanserat Totalt  
 best. medel kapital eget
  (inkl. årets kapital
  resultat) 

Ingående balans 2019-01-01 19 636 42 229 61 865
Reserveringar 1 111 -1 111 0
Utnyttjanden -5 913 5 913 0
Årets resultat  -9 494 -9 494
Utgående balans 2019-12-31 14 834 37 537 52 371

    
Fördelning av årets resultat avser ränta motsvarande avkastningen på 
eget kapital, vilken gottskrivs egna fonder och de ändamålsbestämda 
medel som är arv eller gåvor.

Gåvor och arv inkomna under året där givaren angett att medlen ska 
användas för särskilda ändamål och när medlen helt eller delvis inte 
kunnat användas under räkenskapsåret har fonderna eller de ändamåls-
bestämda medlen ökat.

Specifikation av ändamålsbestämda medel 
 Ingående  Förändring   Utgående  
   balans
Alvar och Frida Bloms fond 3 778 0 3 778
Bäverdals fond för vård och hjälp åt
behövande blinda 2 806 0 2 808
Eva Björks stipendium 0 90 90
Avsättning kongressen 2 000 0 2 000
Arbetsmarknad 100 0 100
Ledarhundsfolder 25 -25 0
Internationellt utbyte 
ledarhundsverksamheten 47 -47 0
Kurs för personer med 
ytterligare funktionshinder 60 -60 0
Kurs för synskadade föräldrar 100 -100 0
Ledarhundsfond 251 -47 204
Gåvor biståndsverksamhet 89 0 89
Internationell konferens, EDF 50 0 50
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Internationellt utbyte 308 0 308
Utvidgad nordisk konferens 50 -50 0
EBU Jämställdhetskonferens 100 -89 11
EBU Generalförsamling 100 -100 0
WBU Generalförsamling 300 0 300
Internationell nätverkskonferens 50 -50 0
Rörligt administrativt stöd 0 1 000 1 000
Ombudsmannaträff 3 99 0 99  
Organisationsutveckling 300 0 300 
Treårigt projektstöd 515 0 515  
Rehab distrikten 180 0 180 
Funktionärsutvecklingsprojekt 1 000 -99 901
Punktskriftskampanj 2020 50 0 50 
Uppdatering hemsida 149 0 149
Tillgänglighetsanpassning hemsida 200 0 200
Informationsmaterial, 
nytryck, produktion 97 0 97
Medlemsregister, initieringskostnader 600 0 600 
Kontorsservice, övriga kostnader 100 -100 0 
GDPR 300  -300  0 
Medlemsforum år 2019 4 500 -4 500 0 
Uppgradering ekonomisystem 203 0 203 
Personalsatsning 150 0 150 
Ombyggnad arkivet 500 0 500
Projekt dokumenthantering 135 0 135
Projekt SRF:s historia 325 -325 0
Gåvor Göte Linghede (Museet) 17 0 17 
Summa 19 634 4 802 14 834
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Kassaflödesanalys 
 Not 2019 2018
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat efter finansiella   
poster  -9 367 2 635
Extraordinära poster  -1 004 0 

Justeringar för poster som inte 
ingår i kassaflödet 
Avskrivningar   159 195
Resultat vid försäljning av inventarier  -113 0  
  46 195
Resultat från värdepapper som är
anläggningstillgångar  59 84
Resultat från kortfristiga placeringar  -6 0
Erlagd ränta  -1 -1  
  52 83 
 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av verksamhetskapital  -10 273 2 913 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändringar av varulager  -45 -175
Förändring av kortfristiga fordringar  625 -713
Förändring av kortfristiga skulder  -1 754 4 757    
  -1 174 3 869
Kassaflöde från den 
löpande verksamheten  -11 447 6 782 
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Investeringsverksamheten 
 Not 2019 2018

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 452 0 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 113 0 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -546 0 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  -54 224 -40 253 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 41 966 41 299 
Minskning/Ökning av kortfristiga finansiella 
placeringar  8 916 10 996 
 
Kassaflöde från investerings-   
verksamheten  -5 227 12 042

Årets kassaflöde  -16 674 18 824 
 
Likvida medel vid årets början  26 620 7 796
Likvida medel vid årets slut 18 9 946 26 620 
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Noter
Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper
Synskadades Riksförbunds årsredovisning har upprättats enligt års-
redovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 
2012:1 (K3), för ideella föreningar.

Från och med 2019 har SRF ändrat princip för posten, resultat från 
värdepapper som är anläggningstillgångar, i kassaflödesanalysen och 
flyttat posten från den löpande verksamheten till investeringsverksam-
heten. Jämförelsesiffrorna för 2018 är därför justerade med 740 tkr. 

Övriga tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregå-
ende år.

Förbundsavgifter
Distriktsavgifter avser de av kongressen fastställda avgifterna som  
SRF:s distrikt betalar till riksförbundet. Distriktsavgifterna redovisas 
vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidspe-
riod som avses.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken SRF tar emot en tillgång som har ett värde utan 
att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva. Om tillgången 
erhålls därför att SRF uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor 
och SRF har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren 
inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Gåvor redovisas som huvudre-
gel som intäkt när de erhålls. Gåvor som utgörs av annat än kontanta 
medel värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället. Erhållna gåvor 
redovisas netto, det vill säga efter avdrag för de direkta kostnader som 
kan uppkomma vid försäljning av en tillgång. Gåvor där givaren be-
stämt att medlen ska användas till särskilda ändamål särredovisas som 
ändamålsbestämda medel i eget kapital. 

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader redovisas samma 
räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.

Övriga intäkter 
Övriga intäkter omfattar försäljning av Lyckopenningen, försäljning av 
material och annonser, kurs- och deltagaravgifter samt övriga intäkter. 

Verksamhetskostnader
Verksamhetens kostnader redovisas utifrån funktion för att återspegla 
SRF:s verksamhet. 
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Balansräkningen                                                                        
Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat 
anges. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning 
beräknas bli betalt.

Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för utveckling av nytt medlems- och givarregister aktiveras 
vartefter de uppkommer. När registret är fullt ut implementerat och 
i drift börjar avskrivning ske linjärt över den bedömda ekonomiska 
livslängden om fem år.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet och 
skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. 

Datorer ses som förbrukningsinventarier och skrivs av samma år 
som inköpet enligt Skatteverkets anvisningar vad gäller gränsbelopp 
för aktiveringar, vilket innebär att investeringar understigande 50% av 
gällande prisbasbelopp kostnadsförs direkt.

Bilar skrivs av på tre år. 
Övriga inventarier skrivs av under fem år.

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav i aktier och andelar värderas till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet enligt portföljme-
toden. Om det verkliga värdet har minskat och denna värdenedgång 
bedöms vara varaktig sker en nedskrivning. Vid värderingen tillämpas 
portföljmetoden ”kollektiv värdering”.

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till 
det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balans-
dagen. 

Varulager
Handelsvaror som är avsedda för försäljning värderas till det lägsta av 
anskaffningsvärdet eller återanskaffningsvärde på balansdagen.

Ändamålsbestämda medel
Ändamålsbestämda medel i balansräkningen avser en del av det egna 
kapitalet som av givare eller donator bestämts ska användas till särskil-
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da ändamål eller medel som förbundsstyrelsen beslutat ska användas på 
ett särskilt sätt. När riksförbundet belastas med kostnader för ändamå-
let redovisas dessa i resultaträkningen. Upplösning sker därefter av för 
ändamålet avsatta medel under eget kapital med motsvarande belopp. 

Leasing                               
Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella, dvs. 
leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över 
leasingperioden.

Not 2 – Förbundsavgifter   
 2019 2018
Distriktsavgifter 615 626
Stödjande medlemmar 7 7
Summa 622 633 
 
Not 3 – Gåvor
 2019 2018
Gåvor från allmänheten 16 211 13 619
Gåvor från företag  8 0
Arv/testamenten och minnesgåvor 2 796 4 095
Lotterier 4 763 5 915
Summa 23 778 23 629 
 
Not 4 – Bidrag
 2019 2018
Statsbidrag för uppdragsverksamheter 31 363 30 806
Statsbidrag organisationsstöd 6 955 7 815
Övriga bidrag från myndigheter 3 261 4 438
Synskadades Stiftelse 20 464 17 912
Övriga bidrag från stiftelser/organisationer:  
Berg / Hedströms fond 75 75
Buscks fond 22 13
Jernemans fond 10 10
Thilanders stiftelse 30 30
Öjarssons stiftelse 30 30
Sjöstrands stiftelse 200 200
Antonius / Bergströms Minnesfond 100 30
Värendsskolans Minnesfond 75 100
Berlins fond 86 85
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Rosenkvists fond 478 473
Victor Carlssons stiftelse 451 430
Anders Bergendorffs fond 294 288
Öbergs fond 219 220
Tore Johanssons stiftelse 50 50
E & E Anderssons Minne 15 26
Edgrens stiftelse 950 950
Gerda Roos-Bobergs stiftelse 200 200
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbets-
nämnd för synskadade 1 021 939
Mönners fond 37 36
Otto Lundgrens stiftelse 60 60
SVCR 500 500
Talboksfonden 50 50
Kungaparets bröllopsfond 25 50
E & M Kanyas Stiftelse 69 595
Ax:son Johnsons fond 0 60
Ebba Danelius stiftelse 200 200
Harry Thulins minnesfond 25 30
Sunnerdahls stiftelse 0 70
Åhléns-stiftelse 70 40
Munthes donationsfond 12 12
E o. E Swanbergs fond 18 20
Stiftelsen Goljes Minne 10 0
Stiftelsen Radiohjälpen 70 0
Ekmans donationsfond 34 0
Attefelts stiftelse 0 280
Irstadska stiftelsen 0 83
Riksarkivets fonder 80 0
Sjöströms fond 5 0
Egeninsatser biståndsprojekt från distrikten 113 109
Totalt övriga bidrag från stiftelser/organisationer 5 684 6 344
Summa 67 727 67 315 
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Not 5 – Operationell leasing
SRF leasar framför allt kontorslokaler. Kostnadsförda leasingavgifter 
uppgår till 2 850 tkr (2 822 tkr).
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:
 2019 2018
Inom 1 år 2 819 2 734
1–5 år 6 097 234
Senare än 5 år 0 0
Summa 8 916 2 968 
 
Avtalsperioden som förföll 2019-12-31 har förlängts med ny period om 
36 månader med hyresvärden Iris Förvaltning AB.
Leasingintäkterna består helt av hyresintäkter. Intäktsförda leasingin-
täkter uppgår till 36 tkr (39 tkr).

Framtida leasingintäkter förfaller enligt följande:
 2019 2018
Inom 1 år 0 35
1–5 år 0 0
Senare än 5 år 0        0
Summa 0 35

Not 6 – Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
samt medelantalet anställda

 2019 2018
Löner och andra ersättningar  
Förbundsstyrelsen och ordföranden 977 968
Övriga anställda 25 073 21 829
Totala löner och ersättningar 26 050 22 797
Sociala kostnader 9 571 9 428
(varav pensionskostnader) (1 943) (1 975) 
 
Ersättningar till förbundsstyrelsen avser styrelsearvoden enligt kon-
gressbeslut 2017 samt förlorad arbetsförtjänst och skattepliktiga reseer-
sättningar i samband med sammanträden och övriga uppdrag. Vidare 
ingår lön och arvode för förbundsordföranden. Av pensionskostnader-
na avser 68 tkr (77) förbundsordförande. Förbundsordföranden har 
inget särskilt pensionsavtal utan premier inbetalas enligt KTP-planen 
liksom för övriga anställda.

Nuvarande förbundsordföranden har ett avtal som ger mellan en till 
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sex månadslöner i avgångsvederlag om uppdraget avslutas. Detta oaktat 
om uppdraget avslutas genom val eller på egen begäran. Antalet må-
nader som avgångsvederlag betalas beror på uppdragets längd räknat i 
antal år. Samordning sker med annan inkomst.

Förbundsstyrelsens ledamöter uppbär också vissa arvoden från andra 
myndigheter, stiftelser, organisationer och företag, där de sitter i styrel-
ser, nämnder, råd, arbetsgrupper och liknande nominerade eller utsed-
da till representanter för riksförbundet eller för Synskadades stiftelse. 
Det sammanlagda beloppet för samtliga styrelsemedlemmar har under 
2019 varit 161 tkr (164). De organisationer man fått ersättning från är 
Synskadades stiftelse, Iris Förvaltning AB, Almåsabolagen, National-
föreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF), Regeringskansliet, 
Myndigheten för delaktighet, Gerda Roos-Bobergs stiftelse, MyRight, 
Trafikverket, Taltidningsnämnden, Punktskriftsnämnden och Konsu-
mentverket.

I beloppet för övriga anställda ingår för 2019 utbetalda arvoden och 
förlorad arbetsförtjänst om totalt 1 197 tkr (1 289).

Medelantalet anställda
                   2019                                                             2018
 Kvinnor      Män       Annan              Kvinnor Män       Annan
      36              18                1                              37                      18               1
     
Av de anställda var 23 synskadade (22) och 32 seende (34). 

Uppgifterna avser antalet personer/tjänster vid rikskansliet per den 
31 december respektive år och inkluderar ordförande. I rikskansliet har 
inräknats personal i Enskede och personal som arbetar på distans.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare på balansdagen

     2019  2018
 Kvinnor Män Kvinnor Män
Styrelsen 7 6 7 6
Ledande tjänstemän     
inklusive ordförande 2 2 2 2
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Not 7 – Avskrivningar av 
materiella anläggningstillgångar
 2019 2018
Inventarier 62 118
Bilar 97 77
Summa 159 195 

Not 8 – Resultat från värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar
 2019 2018
Utdelningar 59 84
Resultat försäljning 826 740
Summa 885 824 
 
Not 9 – Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
 2019 2018
Övriga finansiella kostnader -7 -1
Summa -7 -1 

Not 10 – Immateriella anläggningstillgångar
 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärde 0 0
Inköp 1 452 0
Försäljningar och utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 452 0
 
Ingående avskrivningar 0 0
Försäljningar och utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0
Utgående värde 1 452 0 
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Not 11 – Materiella anläggningstillgångar 
 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärde 3 225 3 225
Inköp 546 0
Försäljningar och utrangeringar -467 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 3 304 3 225 
Ingående avskrivningar -3 037 -2 842
Försäljningar och utrangeringar 467 0
Årets avskrivningar -159 -195
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 729 -3 037
Utgående värde 575 188 

Not 12 – Långfristiga värdepappersinnehav
 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärde 34 504 34 810
Förvärv 54 224 40 253
Försäljning -41 140 -40 559
Utgående anskaffningsvärde 47 588 34 504 

 
  2019-12-31                 2018-12-31
Specifikation av värde- Bokfört Marknads- BokförtMarknads-
papper värde värde värde värde 
Allianz Euroland Equity   1 723 1 855 1 118 989
Cicero Avkastningsfond 2 267 2 307 3 315  3 309
Danske Invest European C. 1 383 1 410 0 0
F&C BMO Responsible Gl. 924 973 0 0
Handelsbanken Amerikafond 2 514 2 797 944 844
Handelsbanken Europafond 1 116 1 206 1 252 1 100
Handelsbanken Norden  4 189 5 112 2 838 2 693
Handelsbanken Sverige 1 599 1 920  1 353 1 182
Handelsbanken Tillväxt 0 0 550 497
Pareto Global Corp Bond 1 527 1 550 0 0
SEB Företagsobligationsfund 3 730 3 689 1 584 1 537
Simplicity Företagsobligation 1 741 1 796 1 648 1 651
Simplicity Global Corporate   3 376 3 429 4 428 4 347
Simplicity Likviditet 2 038 2 054 2 858 2 860
Simplicity Småbolag Sverige 2 541 3 457 2 731 2 655
Sparinvest SICAV – Value B. 1 419 1 446 0 0
Spiltan Aktiefond Stabil 2 746 3 447 2 577 2 419
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SPP Aktiefond Japan 0 0 830 834
SPP Aktiefond USA 4 595 5 757 2 363 2 788
SPP FRN Företagsobl.fond 5 374 5 495 0 0
SPP Korträntefond 0 0 1 408 1 408
Swedbank Robur Acces USA 1 108 1 154 0 0
Öhman Etisk Emerging 0 0 698 611
Öhman Etisk Index Japan 1 678 1 729 470 423
Öhman FRN-fond  0 0 1 539 1 533
Summa aktier och andelar  47 588  52 583  34 504  3 680

Not 13 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 2019-12-31 2018-12-31
Betald hotellbokning Medlemsforum 2019 0 253
Upplupna bidrag från Arbetsförmedlingen 258 220
Upplupet arv  935 2 806
Övriga poster 1 770 843
Summa 2 963 4 122 
 
Not 14 – Kortfristiga placeringar

 2019-12-31 2018-12-31
Nordea Korttidsränta, bokfört värde 0 8 916
Summa 0 8 916

Nordea Korttidsränta, marknadsvärde 0 8 890 
 
Not 15 – Skuld, erhållna ej utnyttjade bidrag
 2019-12-31 2018-12-31
Allmänna Arvsfonden, bidrag 0 38
Synskadades stiftelse, tilläggsbidrag 0 1 800
Synskadades stiftelse, tilläggsbidrag 2019 419 1 000
Almåsa Havshotell AB 326 0
Privaträttsliga bidrag till verksamheten 60 30
Summa 805 2 868 
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Not 16 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2019-12-31 2018-12-31
Upplupen semesterlöneskuld inkl. soc. avg.  1 858 1 701
Upplupna löner och sociala avgifter 79 48
Beviljade ej utbetalda bidrag enskilda 15 4
Upplupen kostnad för inköp av ledarhundar 2 853 2 693
Övriga poster 1 446 3 576
Summa 6 251 8 022 
 
Not 17 – Vidareförmedlade bidrag
 2019-12-31 2018-12-31
Ingående skuld 0 0
Under året mottagna offentliga bidrag 217 217
Under året förmedlade offentliga bidrag -217 -217
Utgående skuld 0  0 

Not 18 – Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
 2019-12-31 2018-12-31
Kassamedel 1 1
Banktillgodohavande 8 917 19 819
Nordea Inlåningskonto (resegaranti) 701 601
Likvida medel kapitalförvaltning 327 6 199
Summa 9 946  26 620

Not 19 – Ansvarsförbindelse
 2019 2018
Resegaranti 300   300 

Not 20 – Definition av nyckeltal 
Ändamålskostnader i %: ändamålskostnader / Totala intäkter. 
Administrationskostnader i %: administrationskostnader inklusive          
insamlingskostnader / Totala intäkter.
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Stöd gärna vårt arbete. 
Pg 90 00 90-2

Synskadades Riksförbund är landets företrädare för personer  
med synnedsättning.

Detta material finns i följande versioner: på papper i tryckt text,  
som punktskrift, som word-fil, samt inläst på CD i DAISY-format. 
Beställs hos SRF Materialservice, tel: 08-39 92 20  
eller via e-post: material@srf.nu

Synskadades Riksförbund · 122 88 Enskede
tel: 08-39 90 00 · info@srf.nu · www.srf.nu


