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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Information om Synskadades Riksförbund
Organisationsnummer: 802007-3436
Säte: Enskede, Sverige
Svensk insamlingskontroll: SRF innehar 90-konto sedan 2003
Skatteverket: Gåvor till SRF ger avdragsrätt 

SRF är en ideell förening med treplansorganisation, det vill säga ett 
riksförbund, 23 distrikt (23) och 123 lokalföreningar (123). Nationella 
branschföreningar av synskadade kan anslutas till riksförbundet. 11 
branschföreningar (11) har beviljats inträde. Organisationen bildades 
1889 under namnet De Blindas Förening och ombildades 1977 till 
Synskadades Riksförbund.

Medlem i SRF väljer själv var medlemskapet ska utövas. Medlem-
men ska ange vilken lokalförening eller vilket distrikt och/eller vilken 
branschförening eller vilka branschföreningar man vill ansluta sig till.

Ändamål
Synskadades Riksförbund är en intresseorganisation av synskadade, 
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 15 sammanträden (15). Arbets-
utskottet (AU) har haft 5 möten (7) under året. Representanter för 
Riksorganisationen Unga med synnedsättning (US), valberedningen 
och verksamhetsrevisorerna har bjudits in att vara adjungerade till 
Förbundsstyrelsen.

Mellan kongresserna leds SRF:s löpande arbete av en förbunds- 
styrelse som består av tretton personer. 

Fram till årets kongress bestod förbundsstyrelsen av följande ledamöter:
Håkan Thomsson, Stockholm, ordförande
Niklas Mattsson, Fjärås, förste vice ordförande
Maria Thorstensson, Kristianstad, andra vice ordförande
Alireza Ghanbar Alipour, Göteborg, Agneta Elfving, Örebro, Roland 
Gustafsson, Eskilstuna, Per Karlström, Sollentuna, Jenny Näslund, 
Umeå, Laoko Sardar Abdulla, Växjö, Maria Sjötång, Västervik, Anita 
Svenningsson, Jönköping, Peter Tjernberg, Sundsvall, Annika Östling, 
Sundborn.

Den avgående förbundsstyrelsen har under året haft åtta sammanträ-
den, varav sju hållits per telefon eller via Teams.

Efter kongressen har förbundsstyrelsen haft följande sammansättning:
Niklas Mattsson, Fjärås, ordförande
Tiina Nummi Södergren, Huddinge, första vice ordförande
Alireza Ghanbar Alipour, Västra Frölunda, andre vice ordförande
Dan Andersson, Kristinehamn, Linus Forsberg, Uppsala, Per Karl-
ström, Sollentuna, Sam Motazedi, Hägersten, Jenny Näslund Umeå, 
Maria Sjötång, Västervik, Anita Svenningsson, Jönköping, 
Maria Thorstensson, Färlöv, Leif Westerlind, Ulricehamn och Annika 
Östling, Sundborn.

Den nya förbundsstyrelsen har under året haft sju sammanträden, 
varav fyra har hållits via Teams och tre har varit fysiska möten.

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 organisa-
tionsutvecklingsfrågor. 

Verksamhetsrevisorerna har kontinuerligt granskat förbundets verk-
samhet.
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Organisationsrådet består av ombud för distrikt och branschföre- 
ningar. Organisationsrådet är tillsammans med kongressen riksförbun-
dets högsta beslutande organ som granskar förbundsstyrelsens arbete 
och är därtill ett organ för information, diskussion och beslut i frågor 
som ankommer på organisationsrådet.  Organisationsrådet samman-
trädde två gånger under 2021. 

Kongressen som skulle ha ägt rum i oktober 2020 genomfördes den 
17–20 juni respektive den 4 september, via den digitala mötesplattfor-
men Microsoft Teams för ljud och bild. Parallellt med Teams använ-
des systemet Meetings för att hantera upprop, rösta, begära ordet och 
begära ordningsfrågor. 

Rikskansliet
SRF hyr kanslilokaler i Enskede strax söder om centrala Stockholm. 

På rikskansliet arbetade 56 (56) personer 2021. Av dessa var 23 (20) 
synskadade och 33 (36) seende.

Rikskansliet har haft en ledningsgrupp bestående av kanslichef och 
fyra verksamhetschefer. Ledningsgruppen har möte en gång per vecka, 
och anteckningarna från dessa möten sänds ut till personalen, för-
bundsstyrelsen, distrikten och verksamhetsrevisorerna.

Betydande samarbeten och representation
SRF utser sju av nio styrelseledamöter i Synskadades Stiftelse. Enligt 
stiftelsens stadgar ska ordföranden i Synskadades Riksförbund erbjudas 
att vara stiftelsens ordförande. Synskadades Stiftelse är ensam ägare 
till företaget Iris Förvaltning AB som i sin tur äger synskaderörelsens 
konferens- och rekreationsanläggning Almåsa.

SRF har utsett eller nominerat personer i följande styrelser för före-
tag, organisationer och stiftelser: Iris Förvaltning AB, Unik Försäkring, 
Föreningen För Synrehabilitering, European Blind Unions styrelse och 
EU-kommission (Liaising commission), MyRight, Nordiska minister-
rådets funktionshinderråd, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens 
Främjande, Synfrämjandet, Ögonfonden, Ebba Danelius stiftelse, 
Familjen Ahlstedts stiftelse, Gerda Roos-Bobergs stiftelse, Gustaf och 
Elsie Erssons Donationsfond, Margit Thyselius fond för blind ungdom, 
Otto Lundgrens stiftelse, Professor och fru J. G. Edgrens stiftelse, 
Stiftelsen Svenska Centralkommittén för Rehabilitering samt Talboks-
fonden.

SRF har nominerat personer till de statliga nämnderna punktskrifts-
nämnden och taltidningsnämnden. Vi har ett nära samarbete med 
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studieförbundet Arbetarnas Bildningsförbund, ABF, och Föreningen 
För Synrehabilitering, FFS. SRF är också med i Ideell Arena.

Under 2021 har SRF haft representanter i följande samarbetsorgan 
med myndigheter, Arbetsförmedlingens samråd (har ersatt AF syn/
hörsel/dövs brukarråd samt rådet för arbetslivsinriktad rehabilitering), 
RAR (rådet för arbetslivsinriktad rehabilitering), Boverkets tillgäng-
lighetsråd, Trafikverkets nationella tillgänglighetsråd, SJ:s funktions-
hinderråd, Myndigheten för delaktighets samråd, Myndigheten för 
tillgängliga mediers brukarråd, Polismyndighetens samverkansråd, 
Post- och telestyrelsens samrådsgrupp, Socialstyrelsens funktionshin-
dernämnd, Specialpedagogiska Skolmyndighetens intresseråd samt 
Sveriges Televisions brukarråd (om uppläst text och syntolkning). 

SRF är också medlem i MyRight, som är en organisation för funk-
tionshinderorganisationer i Sverige. SRF driver partnerskapsprojekt 
tillsammans med organisationer av och för personer med synnedsätt-
ning i Latinamerika, Afrika och Östeuropa. Arbetet samordnas genom 
MyRight. SRF har också under året bedrivit ett partnerskapsprojekt 
av och för personer med synnedsättning i Myanmar genom ForumCiv 
som liksom MyRight är en Sidafinansierad organisation.

SRF samarbetar med bland annat Funktionsrätt Sverige, DHR, 
FSDB och flera andra föreningar inom funktionshinderrörelsen. Det är 
för oss viktigt att samverka med andra för att påverka för rättigheter för 
människor med funktionsnedsättning.

Verksamhetsresultat under året
Kongressen
Kongressen beslutade om en verksamhetsinriktning med huvudtemat 
”Starka och självständiga individer i livets alla faser”. 

Två områden är särskilt prioriterade – påverka samhället så att perso-
ner med synnedsättning får bättre möjligheter att utvecklas till starka 
och självständiga individer i livets alla faser, samt utveckla organisatio-
nen till ett starkt och relevant SRF.

Medlemsutveckling
Även om 2021 års medlemsantal inte överträffade 2020 års antal så 
finns positiva trender. En av dem är det ökade antalet medlemsansök-
ningar som inkom. Under året kom det in 1 237 nya medlemskapsan-
sökningar, vilket är en hög siffra vid en jämförelse med tidigare år och 
då är det ändå under ett pandemiår när många av föreningarna haft 
begränsat med aktiviteter för sina medlemmar. 
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Medlemsnytta
SRF Go – verksamhetens syfte är att hjälpa medlemmar att komma ut 
och stärka deras självständighet genom att möjliggöra resor på fritiden. 
På grund av covid-19 har inga gruppresor kunnat genomföras. 

Barn- och föräldraverksamheten – femtio barnpaket med material 
där barn med synnedsättning kan lära sig punktskrift har producerats. 
Materialet marknadsförs nästa år. Sommarlägret på Tvetagården hölls 
med 35 deltagare och på höstlovet samlades 14 barn på Tollare folkhög-
skola för ett kulturläger. Idrottslägret lockade 50 deltagare som kunde 
prova på hela 21 olika sporter. Familjeveckan hölls på Almåsa Havsho-
tell med 40 barn och 40 vuxna. För 12 föräldrar hölls en digital kurs 
där man lyssnade på en syntolksföreläsning, diskuterade punktskrift, 
teknik och skolfrågor.

Juridiskt stöd – under 2021 har 88 ärenden hanterats. Av dessa ären-
den är övervägande ärenden enligt Socialtjänstlagen eller LSS. Ett fåtal 
ärenden är enligt Färdtjänstlagen.

Synlinjen – syftet är att vara en informationskanal dit människor 
kan vända sig med olika frågor som berör hur det är att leva med syn-
nedsättning. Synlinjen fungerar också som en viktig funktion för att 
samla in värdefull information kring aktuella frågor och samhällsut-
vecklingen, inte minst inom påverkansarbetet. Antalet samtal har sta-
digt ökat. Synlinjen tog under året emot 436 förfrågningar via telefon-
samtal samt e-post.

Kommunikation – SRF:s medier
Perspektiv har utkommit med sex nummer under året. Som ett kom-
plement till papperstidningen och de andra läsformaten finns nu möj-
ligheten att läsa Perspektiv som e-tidning. Den kan läsas på webben 
på adressen alltom.srf.nu eller på en smarttelefon eller surfplatta. Den 
finns även som appen Synskadades Riksförbund som kan laddas ner 
där appar finns.

Radio SRF kom ut med 25 direktsända fredagssändningar som även 
livesändes på Facebook och gick att ringa in för att lyssna på. Under no-
vember tog radion en paus för att återkomma i december i nytt format 
som en podd som utkommer varannan fredag under namnet Synpod-
den. 

Radion sände sex specialsändningar inför kongressen, där ledamöter 
från dåvarande förbundsstyrelsen debatterade stadgar, verksamhetsin-
riktning, ekonomiska frågor, medlemsutveckling, motioner, huruvida 
SRF ska ägna sig åt affärsverksamhet samt en slutdebatt mellan de tre 
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ordförandekandidaterna. Radion direktsände hela kongressen samt 
extrakongressen i september. Även dessa sändningar livesändes på Face-
book.

Sociala medier – under året har Synskadades Riksförbund varit aktiv 
på Youtube, LinkedIn, Twitter, Instagram och Facebook.

Facebook och Instagram är de sociala medier som används mest och 
riksförbundet uppdaterar innehållet nästan dagligen. 

Webbplatsen srf.nu – under 2021 besökte 202 000 användare srf.nu, 
vilket är en ökning med drygt 25 procent jämfört med året innan.

Thomssons nyhetsbrev utkom nio gånger innan den tidigare för-
bundsordförandens mandat tog slut i juni. 

Den nye förbundsordföranden Niklas Mattsson har under hösten 
startat en blogg. Denna blogg kommer att utvecklas för att sprida infor-
mation om vad som händer och vilka intressepolitiska initiativ som tas. 
Detta är ett sätt för SRF att vara synligt, vilket är viktigt för att stärka 
varumärket och visa att SRF är en viktig röst i samhällsdebatten.

Intressepolitik
Under våren fick brister i MTM:s talböcker ett stort medieintresse. 
SRF hade ett möte med MTM, bland annat med krav på att talböcker 
ska korrekturläsas av en annan aktör än den som producerar talboken.

Också kvalitetsproblem och utmaningar i punktskriftsproduktionen 
har uppmärksammats. Bland annat har vi haft kontakt med punkt-
skriftsproducenter som anlitas av MTM och Specialpedagogiska Skol-
myndigheten (SPSM).

MTM har vidtagit ett antal åtgärder i syfte att förbättra kvaliteten. 
Bland annat ska ett automatiskt kontrollsystem införas. 

I samband med att vi skrivit och tackat de riksdagsledamöter som 
motionerade om punktskrift och skollagen informerade vi om våra pla-
ner på ett seminarium i riksdagen om punktskrift. Vi ser att våra olika 
aktiviteter under 2020 inneburit att frågan om punktskrift i skollagen 
nu har uppmärksammats mer än tidigare.

SRF har sedan tidigare konstaterat att bristerna i den arbetsinrik-
tade rehabiliteringen för synskadade är stora. För att åstadkomma en 
upprustning har vi krävt att ett kunskapscenter eller en nationell resurs 
bildas. Ett problem är att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
inte tagit till sig våra förslag. 

I maj färdigställdes ett 73-punktsprogram om nödvändiga reformer 
på arbetsmarknadsområdet som SRF och en rad andra funktionshin-
derorganisationer samverkat kring.
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#4:2021  

SRFPerspektiv
SRF-medlemmen Louise tog brons i Paralympics

Flytta hemifrån  – Tages bästa råd

Framtidens näthinnaForskningens olika spår

Siritips 7     Så kan smarta    telefonen  hjälpa dig

Vatten i fokus på  sommarens läger

Fikret Zuko, kanslichef på USGKS i Sara-
jevo, organisationen som SRF framgångs-
rikt samarbetat med i 25 år. Projektet 
avslutades 2021.

Årets sommarläger samlade 35 barn 
och ungdomar på Tvetagården. 

Antalet samtal till Synlinjen ökar stadigt 
och syftet med linjen är att vara en infor-
mationskanal dit människor kan vända sig 
med olika frågor som berör hur det är att 
leva med synnedsättning.

Som ett komplement till papperstidningen och de andra läsformaten finns nu möjligheten att läsa Perspektiv som e-tidning.

1

#6:2021  

SRF

Perspektiv

Så får du ut  
mer av nya IOS TIPS

Tågutropen kvar  
tills app är klar

SRF:s protester bar frukt

#LagaLSS – så jobbar SRF 
för rätt tolkning av lagen

19 sporter lockade på 
årets idrottsläger

En nöjd förbudsordförande på omslaget till 

nummer 6 av Perspektiv. Efter att tågutropen 

blev kvar tills Trafikverkets app blivit klar. 

Detta efter starka protester från Synskada-

des Riksförbund samt stor uppmärksamhet i 

media.
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Under året har vi haft möten med Socialstyrelsen kring behovet av en 
kartläggning om synhabiliteringen med särskilt fokus på insatser för att 
främja psykisk hälsa. Kartläggningen syftar till att arbeta vidare för en 
nationell standard. Vi fick ett positivt besked om att Socialstyrelsen har 
godkänt att genomföra en nationell kartläggning av syn- och hörselha-
biliteringen med särskild fokus på psykisk hälsa.

Under året har SRF fortsatt lyfta frågan om att allt fler personer som 
är blinda eller gravt synskadade har fått avslag på sina ansökningar om 
färdtjänst. Årets skörd av riksdagsmotioner innehöll sammanlagt tolv 
motioner om färdtjänst, varav fem berörde tillståndsfrågan.

I november meddelade Trafikverket plötsligt att högtalarutropen för 
tåg som avgår enligt tidtabell skulle avskaffas på landets sista 86 statio-
ner. Efter ett intensivt påverkansarbete, som rönte ett landsomfattande 
mediegenomslag, backade Trafikverket från sitt beslut. Arbetet med att 
avskaffa högtalarutropen är för närvarande pausat åtminstone tills dess 
att appen för trafikinformation är lanserad. 

Internationellt utvecklingssamarbete
2021 var det sista året för samarbetet med synskadeorganisationen i Sa-
rajevo-kantonen i Bosnien. SRF Stockholm Gotland och SRF har till-
sammans med organisationen drivit olika projekt i 25 år. Både för att 
stärka individen, organisationen och för att påverka samhället. Under 
2021 utvärderades projektet av två konsulter. Några av deras slutsatser 
är att samarbetet varit framgångsrikt och att organisationen i Sarajevo 
nu klarar sig utan ekonomiskt stöd från SRF.

Nicaragua – i samarbete med arbetsmarknadsmyndigheterna har or-
ganisationen sett till att 116 personer fått yrkesutbildningar så att deras 
chanser att få anställning ökar och så att fler kan starta eget. 

Rwanda – 21 personer med synskada har genomgått rehabilitering på 
organisationens center. 15 föräldrar till synskadade barn har fått ut-
bildning i hur de kan hjälpa barnen att bli självständiga. Fem barn med 
synskada har sökts upp och har skrivits in i sina hemskolor. Så ordnades 
också, för första gången, ett barnläger med tio deltagare.

Insamling
Kalenderkampanjen som skickades ut i slutet av året var den tolfte i 
ordningen. Årets kalenderutskick gick ut till drygt 1,1 miljoner hushåll 
(1,0 miljoner), 850 tst var adresserade och 300 tst var oadresserade. De 
oadresserade gick bland annat ut som en bilaga i ett antal dagstidning-
ar. Kalenderns överskott 2021 blev 12 205 tkr (11 333).
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Insamlingsbreven vi skickade ut under året skalades upp till att 
omfatta 75 000 mottagare per utskick jämfört med 15 000 per utskick 
under 2020 och skickades ut i tre omgångar. Insamlingsbreven når våra 
befintliga givare som nås av två insamlingsbrev per år samt av kalen-
dern. Det har visat sig vara ett framgångsrikt upplägg.

Nytt för året var det underlag för skattereduktion som med start 
2021 ska skickas ut till de av våra givare som givit 200 kronor eller mer 
i gåva under året. Sammanlagt var de 25 400 personer.

Totalt antal givare i databasen 2021 var 163 429.
Under året aktiverades möjligheten att som privatperson starta en 

insamling på Facebook med SRF som förmånstagare. 36 kampanjer 
genomfördes.

Vårt partnerskap med Specsavers har fortsatt och resulterade i en 
större kampanj i slutet av november där de uppmanade sina kunder till 
att ”runda upp”, alltså ge en gåva i samband med att de gjorde ett köp i 
deras butiker.

Vi är fortsatt förmånstagare till Månadslotten, som sköts av Ideella 
Spel och Bingolotto som är en del av Folkspel, och de har fortsatt leve-
rera god utdelning. Via Månadslotten har vi också nått ut med SRF- 
information till Månadslottens prenumeranter (cirka 20 000 personer) 
vid sex tillfällen under året.

Arbetet med att ta fram en fortsatt framtid för Lyckopenningen med 
en extern part som tar över hanteringen har fortsatt under året och re-
sulterade i att två möjliga aktörer identifierades och diskussioner kring 
affärsupplägg har tagits fram. Med hjälp av anlitade experter har sedan 
affärsmodeller och ersättningsmodeller fortsatt utformas för att beslut 
ska kunna fattas och genomföras i början av 2022. Försäljningen mot 
butik har fortsatt hanterats av kansliet medan all försäljning mot pri-
vatkunder har uppdragits till Bohlins Guld.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under 2021 har Synskadades Riksförbund tagit ett helt nytt grepp om 
hur organisationen ska arbeta med utveckling. Kongressen tog beslut 
om att arbeta för att bli mer relevant och att bli starkare. Detta innebär 
att jobba mycket mer fokuserat på att värva fler medlemmar och att bli 
bättre på att behålla de som redan är medlemmar. Hela organisationen 
ska ha medlemsfrågan levande i allt arbete, det gäller så väl lokalfören-
ingar, distrikt som Förbundsstyrelsen och riksförbundets kansli.

Coronapandemin har på många sätt präglat synskadades livssitua-
tion och SRF:s arbete under år 2021. Ett stort antal fysiska aktiviteter 
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har ställts in eller gjorts om till digitala möten eller gruppsamtal per te-
lefon. Vår kongress, som skulle ägt rum i oktober 2020, flyttades fram 
till den 17–20 juni 2021 och en extrakongress hölls den 4 september. 

Intressepolitiken har mött stora utmaningar genom att fokus i sam-
hällsdebatten varit på coronapandemin och åtgärder i samband med 
den. Dessutom har många av våra medlemmar varit i riskgruppen på 
grund av ålder, vilket avsevärt begränsat deras livssituation och möjlig-
het att vara aktiva.

En ordförandelägenhet, enligt bifallen motionen från kongressen 
2017, är köpt i februari 2021. Den är belägen i en bostadsförening i 
Enskede. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Rysslands invasion i Ukraina har skapat ett osäkert geopolitiskt läge 
vars effekter på de finansiella marknaderna är svåra att bedöma.  
Föreningen ser inte idag några omedelbara effekter som kan påverka 
verksamheten.

Situationen kan dock förändras och det är inte möjligt att i nuläget 
exakt överblicka vilka eventuella effekter det skulle kunna få på verk-
samheten. Förbundsstyrelsen följer aktivt utvecklingen för att vidta 
åtgärder för att minimera eventuella effekter. Styrelsen bedömer dock i 
nuläget att eventuella effekter inte kommer att få en väsentlig påverkan 
på föreningen samt att dessa kan hanteras då föreningens finansiella 
ställning är god.

Som ett resultat av invasionen har Synskadades Riksförbund tagit 
initiativ till att, via den europeiska synskaderörelsen European Blind 
Union, hjälpa synskadade flyktingar från Ukraina genom en insamling 
som är upplagd på hemsidan.

Ytterligare en konsekvens av invasionen är att Synskadades Riksför-
bund avyttrat allt ägande i ryska fonder och bolag. Vi avstår också alla 
investeringar i ryska bolag tillsvidare. Detta beslut fattades av för-
bundsstyrelsen den 14 mars.

Under sista förbundsstyrelsemötet 2020 beslutades att placerings-
kommittén tillsammans med Söderberg & Partners utvärderar den 
nuvarande placeringsinriktningen jämfört med alternativa strategier. 
Slutsatsen våren 2021 blev att fortsätta med aktuell strategisk inrikt-
ning och ge i uppdrag till den övertagande placeringskommittén att 
fortsätta utvärderingen kring risknivån samt övriga riktlinjer i place-
ringspolicyn. 
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En grundlig genomgång av förbundets nuläge, organisation, mål och 
riskacceptans samt marknadsdiskussion resulterade i ett förslag till sty-
relsen under mars 2022 med förändringar i placeringspolicyn. Föränd-
ringarna berörde främst avsnittet om ansvarsfulla investeringar samt 
risknivån. Den tidigare skyddsnivån på 80 procent av rullande 12-må-
naders högsta värde ändrades till 75procent. Konsekvensen blir högre 
risk såsom svängningar men också möjlighet till större andel aktierela-
terade tillgångsslag och därmed högre förväntad avkastning över tid. 

Resultat och ställning
Verksamhetens överskott blev för året 12,9 Mkr vilket är 17,1 Mkr 
bättre än årsbudget och 9,1 Mkr bättre än prognosen från tertial 2.

I stora drag är det två faktorer som har möjliggjort detta resultat; 
intäkter från medelsinsamling på 43,9 Mkr (31,2) samt minskade kost-
nader på grund av pandemin och personalvakanser. 

De gemensamma kostnaderna för förtroendemannaorganisationen, 
kontorsservice, ledning/personal, ekonomiadministration, datorstöd 

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 2021 till 18 913 tkr (15 476).

SRF har under året erhållit rabatter på pensionskostnader med ett 
belopp om 905 tkr (725).

Under året har SRF utnyttjat 1,8 Mkr av ändamålsbestämda medel 
och gjort avsättningar med 7,3 Mkr för framtida utnyttjanden. Resul-
tatet efter förändring av ändamålsbestämda medel blev 14,6 Mkr (2,1) 
vilket ökar det fria egna kapitalet till 54,3 Mkr (39,7). 

Ändamålsbestämda medel ökar med 5,5 Mkr netto per 2021-12-31 
till 20,8 Mkr (15,3) inklusive Bloms fond som utgör ett donationskapi-
tal. 

Det totala egna kapitalet ökade under året med 20,1 Mkr till 75,1 
Mkr (55,0).

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 
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stiftelsen tillfalla Synskadades Stiftelse. Då SRF är mottagare av arv 
och det i testamentet finns angivet ett specifikt ändamål, ska SRF:s led-
ningsgrupp besluta om huruvida arvet ska tillfalla SRF eller förvaltas av 
Synskadades Stiftelse.

Efter ansökan till stiftelsen delas initialt årligen 15 Mkr till SRF i 
bidrag. Synskadades Stiftelse beviljade SRF ett bidrag om 14 100 tkr 
(14 600) för året i syfte att delfinansiera förbundets olika verksamheter. 
Stiftelsen återtog dock 860 tkr av ej förbrukade bidrag med hänvisning 
till den pågående pandemin. 

Bidragen fördelades initialt enligt följande, belopp i tkr:
 2021 2020
Ögonforskning 500 500
Individstöd 1 500 1 250
Rehabiliterings- och habiliteringsverksamhet 600    550
Barn- och föräldraverksamhet 300    300
Rekreation för synskadade 800 2 800
Ekonomiska bidrag till behövande synskadade 950    900
Internationell verksamhet 1 000 1 000
Stöd till distriktens arbete för uppsökande
verksamhet 6 000 5 500
Undervisning och utbildning 1 150    500
Göra information tillgänglig för synskadade 1 000 1 000
Uppsökande verksamhet 300    300
Summa 14 100 14 600

5 år i sammandrag med internredovisning (i Mkr)
 2021 2020 2019 2018 2017 
Verksamhetsintäkter 112,1 98,2 98,0 97,7 95,2  
Verksamhetskostnader -99,2 -95,0 -107,4 95,1 -96,1  
Verksamhetsresultat 12,9 3,2 -9,4 2,6 -0,8  

Finansiella poster 7,2 -0,6 0,9 0,8 3,7 
Extraordinära poster 0 0 -1,0 0 9,6 

Förändring ändamåls-
bestämda medel -5,5 -0,5 4,8 -3,4 -4,8 
Årets resultat 14,6 2,1 -4,7 0 7,7 
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Balansomslutning 89,8 69,0 65,0 76,4 68,2 
Soliditet 84% 80% 81% 81% 86%

Medelantal anställda 56 56 55 56 58 
Antal medlemmar 11 175 11 320 11 908 12 002 12 120 

Ändamålskostnader  68% 79% 92% 77% 72%        
Administrationskostnader  21% 17% 18% 20%   20%      

Finansiella instrument 
Samarbetet med SRF:s kapitalförvaltare Söderberg & Partners fortsät-
ter med att de utför diskretionär portföljförvaltning avseende finansiel-
la instrument utifrån SRF:s kapitalförvaltningspolicy 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. Reglementet har inte föränd-
rats under året. 

Marknadsvärdet i värdepappersportföljen har ökat med 20,8 procent 
att jämföra med index 13,6 procent. Orealiserat resultat (dold reserv) 
var vid årsskiftet 5,6 Mkr. För information om marknadsvärde av vär-
depappren, se not 13.

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. Policyn har inte förändrats under året.
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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 11 175 (11 320). An-
talet synskadade medlemmar uppgår till 8 088 (8 121) vilket motsvarar 
72,4 procent av medlemmarna (72,3). 62,4 procent av medlemmarna 
är kvinnor (64,6). Antal medlemmar 31 år eller yngre har minskat till 
583 (707). Antalet juridiska medlemmar är 3 (7).

Hållbarhetsupplysningar
SRF:s värdering är att respektera varje människas unika och lika värde. 
SRF har utarbetat en policy och åtgärdsplan för att motverka, förebyg-
ga och lösa problem som kan härledas till trakasserier, sexuella trakasse-
rier 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.

Vår jävspolicy syftar till att förhindra personlig vinning för före-
trädare, vilket gör att företrädarens objektivitet kan ifrågasättas. Den 
omfattar framför allt ledamöterna i förbundsstyrelsen, anställda och 
ledamöter i särskilda grupper som organisationsrådet, kongressen eller 
som förbundsstyrelsen tillsätter.

Framtida utveckling 
Det övergripande temat för kongressperioden är ”Starka och själv-
ständiga individer i livets alla faser”, med utbildning, arbetsmarknad, 
digital teknik, frågor inriktade mot äldre samt habilitering och reha-
bilitering som intressepolitiska fokusområden. Vi ska också prioritera 
arbetet med att bygga ett starkt och relevant SRF. 
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Vi ser allt tydligare att våra möjligheter till självständighet och frihet 
prioriteras bort av myndigheter och beslutsfattare på alla nivåer. Detta 
gäller både sådant som vi har kämpat oss till under många år och så-
dant som den nya tekniken skulle kunna möjliggöra. Vi ser att helhets-
syn och konsekvensanalys saknas i de politiska besluten. Man ser inte 
att sådant som prioriteras bort inom en sektor ofta genererar kostnader i 
andra delar av välfärdssystemet. Vi ska inte nöja oss med att våra behov 
prioriteras bort hos regeringen, regionerna, kommunerna och olika 
myndigheter.

För att kunna påverka synskadades rättigheter och möjligheter krävs 
det att vi är relevanta och starka. Relevanta för många fler synskadade, 
så att vi blir många som står bakom det påverkansarbete som vi bedri-
ver. Därför är det av största vikt att vi på alla nivåer inom organisatio-
nen arbetar för att få fler medlemmar och för att stärka varumärket 
Synskadades Riksförbund.

SRF arbetar för alla som har en synnedsättning, det vill säga blinda, 
gravt synskadade och synsvaga. Det är viktigt att detta genomsyrar alla 
delar av vår verksamhet.

För att vara relevanta måste vi jobba med rätt frågor och för att vara 
starka måste vi vara många. Vi ska vara en naturlig och viktig organi-
sation för den som har en synnedsättning. Det är vi genom att vara en 
organisation där man får gemenskap med andra och får bra informa-
tion och kunskap som underlättar livssituationen.

Det är viktigt att medlemmar som är intresserade av vårt arbete kän-
ner sig sedda och har möjlighet att påverka det beslutsorganisationen 
beslutar. Medlemmar ska kunna engagera sig på olika sätt, i nätverk 
eller arbetsgrupper med kortare eller längre varaktighet. Vi ska också 
finnas för de som bara behöver få ett sammanhang att vara med i, som 
behöver andra synskadade att prata med och dela erfarenheter med. Att 
ta vara på engagemanget är det viktigaste.

Stöd till forskning och utveckling
Ögonfonden har som ändamål att främja och initiera vetenskaplig 
ögon- och synforskning i syfte att förebygga och behandla ögonsjukdo-
mar samt att effektivt utnyttja kvarvarande synförmåga. Fonden främ-
jar sitt ändamål i huvudsak genom utdelning av forskningsanslag och 
forskningsstipendier. SRF har under 2021 bidragit med 500 tkr (450) 
till Ögonfonden. Vi har också haft vår årliga träff med övriga organisa-
tioner i samarbetet Synfrämjandet.
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Effektrapport 2021
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.

Våra strategier för att uppnå målet
SRF arbetar med tre olika strategier, opinionsbildning, intressepolitiskt 
arbete och genom stöd till individen.

Vår kapacitet och kompetens
SRF har över 11 000 medlemmar, 23 distrikt och 123 lokalföreningar 
över hela landet samt 11 branschföreningar och två nätverk som beva-
kar 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 
detta möjlighet att besluta om omprioriteringar i de fall behov förelig-
ger. 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 ForumCiv.
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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 20 118 tkr (2 593).

Förslag till resultatdisposition
Till förfogande står:
Balanserat kapital 40 130
Årets resultat 20 118
 60 248 

Styrelsen föreslår att:
För utnyttjande av ändamålsbestämda medel -1 811
För avsättning till ändamålsbestämda medel 7 299
I ny räkning överförs 54 760
 60 248
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Resultaträkning
 Not 2021 2020
Verksamhetsintäkter   
Förbundsavgifter 2 600 617
Gåvor 3 41 971 28 324
Bidrag 4 66 622 65 477
Övriga intäkter  2 874 3 744
Summa verksamhetsintäkter  112 067 98 162 
   
Verksamhetskostnader 5, 6, 7  
Påverkansarbete   -10 906 -8 848
Individstöd  -13 599 -13 781
Internationell verksamhet  -5 143 -4 056
Uppdragsverksamhet  -29 823 -30 718
Organisationsstöd  -11 733 -13 721
Kommunikation, insamling, ögonforskning -28 142 -23 872
Summa verksamhetskostnader   -99 346 -94 996 
   
Verksamhetsresultat  12 721 3 166 
   
Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper som  8 7 397 -569
är anläggningstillgångar   
Räntekostnader 9 0 -4
Summa resultat från finansiella 
poster  7 397 -573 
  
Årets resultat       20 118  2 593 

Fördelning av årets resultat  
  2021 2020
Årets resultat enligt resultaträkningen  20 118 2 593
Utnyttjande av ändamålsbestämda  
medel från tidigare år  1 811 2 760
Reservering av ändamålsbestämda
medel som inte utnyttjas under året  -7 299 -3 222
Kvarstående belopp för året / 
förändring av balanserat kapital  14 630 2 131 
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Balansräkning    
 Not  2021-12-31  2020-12-31
TILLGÅNGAR
 
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar  
Balanserade utgifter för medlems-
och givarregister 10 5 763 6 832

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 11 313 570 
 
Finansiella anläggningstillgångar 12, 13 62 013 41 957
  
Summa anläggningstillgångar  68 089 49 359 
 
Omsättningstillgångar

Varulager  444 439 
  
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  392 103
Övriga fordringar  1 143 1 013
Förutbetalda kostnader och    
upplupna intäkter 14 3 971 1 320 
  5 506 2 436 
  
Kassa och bank 17 15 801 16 799 
 
Summa omsättningstillgångar  21 751 19 674 
 
SUMMA TILLGÅNGAR  89 840 69 033 
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Balansräkning
     Not       2021-12-31 2020-12-31   
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  2 024 2 314
Eva Björks stipendium  84 90
Avsättning kongressen  3 000 2 000
Övriga avsättningar  11 898 7 114 
  20 784 15 296

Fritt eget kapital
Balanserat kapital  39 668 37 537
Årets resultat efter förändringar av   
ändamålsbestämda medel  14 630 2 131
   54 298 39 668

Summa eget kapital  75 082 54 964
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  4 143 4 558
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 15 3 728 510
Övriga skulder  676 1 643
Upplupna kostnader och    
förutbetalda intäkter 16 6 211 7 358
Summa kortfristiga skulder  14 758 14 069 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  89 840 69 033

Ansvarsförbindelser 18 50 50
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Förändring av eget kapital 
 Ändamåls- Balanserat Totalt
 best. medel kapital eget
 (inkl. årets  kapital
           resultat)
Ingående balans 2021-01-01 15 296 39 668 54 964
Reserveringar 7 299 -7 299 0
Utnyttjanden -1 811 1 811 0
Årets resultat  20 118 20 118
Utgående balans 2021-12-31 20 784 54 298 75 082
    
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 ända-
målsbestämda medlen ökat.
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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 2 314 -290 2 024
Eva Björks stipendium 90 -6 84
Avsättning kongressen 2024 2 000 1 000 3 000
Miriam Mattsson, ledsagare SRF Go 0 307 307
Stina Jacobsson, barnverksamhet 0 1 254 1 254
Lilly Juul-Möller, hjälp åt synsk bryta isol. 0 100 100
Arbetsmarknad 75 0 75
SRF Go, skräddarsydd egen resa 0 298 298
Ledarhundsfond 185 -185 0
Gåvor biståndsverksamhet 89 0 89
Internationell konferens, EDF 50 0 50
Internationellt utbyte 169 0 169
EBU Jämställdhetskonferens 11 -11 0
Internt ek.stöd till distrikt och lokalf. 0 1 000 1 000
Rörligt administrativt stöd 500 -500 0 
Organisationsutveckling 300 -300 0
Treårigt projektstöd 515 -515 0 
Rehab distrikten 201 35 235
Ett relevant och starkt SRF 1 500 0 1 500
Medlemsrekrytering 1 500 0 1 500
Funktionärsutvecklingsprojekt 901 0 901
Insamling Ukraina, webb/swish 0 150 150
Tillgänglighetsanpassning hemsida 200 800 1 000
Utveckling Prisma-registret 0 500 500
Medl.reg. inbet. alternativ medl.avg. 0 150 150
Kontorsservice, övr.kostn. uppgr. invent. 0 150 150 
Personalutveckling 350 850 1 200
IT, uppgradering av utrustning 0 200 200
Arkivarbete och historisk dokumentation 550 0 550
Flytt av museum 0 500 500
Gåvor Göte Linghede (Museet) 17 0 17 
Summa 15 296 5 487 20 784
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Kassaflödesanalys
 Not 2021 2020
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat efter finansiella  poster 12 721 3 166
 
Justeringar för poster som inte 
ingår i kassaflödet 
Avskrivningar   1 661 269
Resultat vid försäljning av inventarier  0 -90 
  1 661 179 
Resultat från värdepapper som är
anläggningstillgångar  0 4
Erlagd ränta  0 -4 
  0 0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av verksamhetskapital  14 382 3 345

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändringar av varulager  -5 286
Förändring av kortfristiga fordringar  -3 070 1 913
Förändring av kortfristiga skulder  690 1 805   
  -2 385 4 004
Kassaflöde från den 
löpande verksamheten  11 997 -11 447 
 
Investeringsverksamheten 
 Not 2021 2020
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -336 -5 380 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 90 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  0 -264
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  -93 592 -74 887
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 80 933 79 945 
   
Kassaflöde från investerings-   
verksamheten  -12 995 -496

Årets kassaflöde  -998 6 853 
 
Likvida medel vid årets början  16 799 9 946
Likvida medel vid årets slut 17 15 801 16 799 
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Noter
Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper
SRF:s årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 (K3), för ideella 
föreningar. Övriga tillämpade principer är oförändrade i jämförelse 
med föregående år.

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

Balansräkningen                                                                  
Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat 
anges. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning 
beräknas bli betalt.
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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 livs-
längden om fem år. Avskrivningen påbörjades i januari 2021.

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 procent 
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”.

Andelar i bostadsföreningar värderas till anskaffningsvärdet om inte 
det verkliga värdet har minskat och denna värdenedgång bedöms vara 
varaktigt, då sker en nedskrivning.

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar värderas enligt lägsta värdets princip, det vill 
säga till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på 
balansdagen. 

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-
da ändamål eller medel som förbundsstyrelsen beslutat ska användas på 
ett särskilt sätt. När riksförbundet belastas med kostnader för ändamå-
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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, det vill 
säga leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över 
leasingperioden.

Not 2 – Förbundsavgifter   
 2021 2020
Förbundsavgifter 594 610
Stödjande medlemmar 6 7
Summa 600 617 
 
Not 3 – Gåvor
 2021 2020
Gåvor från allmänheten 28 451 19 904
Gåvor från företag  11 3
Arv/testamenten och minnesgåvor 10 075 3 907
Lotterier 3 434 4 510
Summa 41 971 28 324 
 
Not 4 – Bidrag
 2021 2020
Statsbidrag för uppdragsverksamheter 32 129 31 363
Statsbidrag organisationsstöd 6 997 7 176
Övriga bidrag från myndigheter 3 238 3 707
Synskadades Stiftelse 18 971 17 401
Övriga bidrag från stiftelser/organisationer:  
Berg / Hedströms fond 50 50
Buscks fond -74 80
Jernemans fond 10 0
Thilanders stiftelse 20 30
Öjarssons stiftelse 15 15
Sjöstrands stiftelse 175 175
Antonius / Bergströms Minnesfond 50 50
Värendsskolans Minnesfond 75 75
Berlins fond 89 87
Rosenkvists fond 529 317
Victor Carlssons stiftelse 506 387
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Anders Bergendorffs fond 302 296
Öbergs fond 225 220
Tore Johanssons stiftelse 50 50
E & E Anderssons Minne 10 10
Edgrens stiftelse 750 850
Gerda Roos-Bobergs stiftelse 200 225
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbets-
nämnd för synskadade 875 910
Mönners fond 38 73
Otto Lundgrens stiftelse 60 55
SVCR 500 500
Talboksfonden 50 50
Attefelts Stiftelse, Sv. kyrkan 0 30
E & M Kanyas Stiftelse 7 594
Ax:son Johnsons fond 50 50
Ebba Danelius stiftelse 250 250
Harry Thulins minnesfond 71 0
Stiftelsen Solstickan 30     0
Åhléns-stiftelse 80 70
Munthes donationsfond 12 12
E o. E Swanbergs fond 18 18
Stiftelsen Goljes Minne 20 20
Stiftelsen Radiohjälpen 18 50
Dalheimers fond 0 91
Ekmans donationsfond 110 26
Egeninsatser biståndsprojekt från distrikten 114 114
Totalt övriga bidrag från stiftelser/organisationer 5 286 5 830
Summa 66 622 65 477 
 
Not 5 – Operationell leasing
SRF leasar framför allt kontorslokaler. Kostnadsförda leasingavgifter 
uppgår till 2 876 tkr (2 822 tkr).
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:
 2021 2020
Inom 1 år 2 851 2 852
1–5 år 34 3 353
Senare än 5 år 0 0
Summa 2 885 6 205 
 
Avtalsperioden som förföll 2019-12-31 har förlängts med ny period om 
36 månader med hyresvärden Iris Förvaltning AB.
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Not 6 – Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
samt medelantalet anställda
 2021 2020
Löner och andra ersättningar  
Förbundsstyrelsen och ordföranden 1 319 898
Övriga anställda 23 624 23 750
Totala löner och ersättningar 24 943 24 648
Sociala kostnader 9 444 9 319
(varav pensionskostnader) (2 415) (2 377) 
 
Ersättningar till förbundsstyrelsen avser styrelsearvoden enligt kon-
gressbeslut 2017 och 2021 samt förlorad arbetsförtjänst och skatte-
pliktiga reseersättningar i samband med sammanträden och övriga 
uppdrag. Vidare ingår lön och arvode för förbundsordföranden. Av 
pensionskostnaderna avser 96 tkr (58) för de båda förbundsordföran-
den. Förbundsordföranden har inget särskilt pensionsavtal utan pre-
mier inbetalas enligt KTP-planen liksom för övriga anställda.

Nuvarande förbundsordföranden har ett avtal som ger mellan en och 
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 
2021 varit 156 tkr (151). De organisationer man fått ersättning från är 
Synskadades Stiftelse, Iris Förvaltning AB, Myndigheten för delaktig-
het, Gerda Roos-Bobergs stiftelse, MyRight och Taltidningsnämnden.

I beloppet för övriga anställda ingår för 2021 utbetalda arvoden och 
förlorad arbetsförtjänst om totalt 668 tkr (822).

Medelantalet anställda
                   2021                                                            2020
Kvinnor      Män      Annan             Kvinnor       Män      Annan
      40             16              0                                    37             18              1   
  
Av de anställda var 23 synskadade (20) och 33 seende (36). 
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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 annan ort.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare på balansdagen
                2021                                  2020
 Kvinnor Män Kvinnor Män
Styrelsen 6 7 7 6
Ledande tjänstemän     
exklusive ordförande 4 1 4 1

Not 7 – Avskrivningar av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar
 2021 2020
Medlems- och givarregister 1 404 0
Inventarier 75 87
Bilar 182 182
Summa 1 661 269

Not 8 – Resultat från värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar

 2021 2020
Utdelningar 0 4
Resultat försäljning 7 397 -573
Summa 7 397 -569 
 
Not 9 – Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
 2021 2020
Övriga finansiella kostnader 0 -4
Summa 0 -4
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Not 10 – Immateriella anläggningstillgångar
 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde 6 832 1 452
Inköp 336 5 380
Försäljningar och utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 7 167 6 832
Ingående avskrivningar 0 0
Försäljningar och utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar 1 404 0
Utgående ackumulerade avskrivningar 1 404 0
Utgående värde 5 763 6 832

Not 11 – Materiella anläggningstillgångar
 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde 986 3 304
Inköp 0 264
Försäljningar och utrangeringar 0 -2 582
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 986 986
Ingående avskrivningar -416 -2 729
Försäljningar och utrangeringar 0 2 582
Årets avskrivningar -257 -269
Utgående ackumulerade avskrivningar -673 -416
Utgående värde 313 570

Not 12 – Andelar i bostadsföreningar 
 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde 0 0
Inköp 3 200 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 3 200 0
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Not 13 – Långfristiga värdepappersinnehav
 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde 41 957 47 588
Förvärv 90 392 74 887
Försäljning -73 536 -80 518
Utgående anskaffningsvärde 58 813 41 957

  2021-12-31  2020-12-31
Specifikation av värde- Bokfört Marknads- Bokfört Marknads-
papper värde värde värde värde
F&C BMO Responsible Gl. 4 404 4 646 476 525
Handelsbanken Am. Småb. 2 621 2 690 0 0
Handelsbanken Eur. Småb     1 546 1 587 63 70
Handelsbanken Kortränta 6 351 6 353 0 0
Handelsbanken Norden S  0 0 3 392 3 901
Handelsbanken Sv. Tema 12 214 13 233 0 0
Handelsbanken USA Index 5 938 7 434 0 0
Odin Sverige C 0 0 3 889 4 719
PIMCO GIS Global Inv. 4 634 4 628 0 0
SEB High Yield 1 553 1 569 0 0
Spiltan Aktiefond Stabil 0 0 3 300 3 921
SPP Aktiefond Europa 2 210 2 356 0 0
SPP Aktiefond Japan 0 0 256 285
SPP Aktiefond USA 6 477 8 207 0 0
SPP Global Solutions 0 0 4 612 5 579
SPP Korträntefond 0 0 11 886 11 941
SPP Sverigefond Plus 8 109 8 927 0 0
Swedbank Robur Rte kort 0 0 12 773 12 773
Öhman Etisk Index USA 0 0 1 310 1 435
Öhman Obligationsfond 2 756 2 740 0 0
Summa aktier och andelar 58 813 64 370 41 957 45 149

Not 14 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 2021-12-31 2020-12-31
Upplupna bidrag från Arbetsförmedlingen 241 249
Upplupet arv  0 365
Upplupet tilläggsbidrag för rekreationen 2 119 0
Övriga poster 1 611 706
Summa 3 971 1 320
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Not 15 – Skuld, erhållna ej utnyttjade bidrag
 2021-12-31 2020-12-31
SPSM Folkbildning 749 0
Synskadades stiftelse 860 510
Tilläggsbidrag avseende Almåsa Havshotell 2 119 0
Summa 3 728 510
  
Not 16 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2021-12-31 2020-12-31
Upplupen semesterlöneskuld inkl. soc. avg.  1 206 1 018
Upplupna löner och sociala avgifter 141 78
Beviljade ej utbetalda bidrag enskilda 260 163
Upplupen kostnad för inköp av ledarhundar 3 332 3 589
Övriga poster 1 272  2 510
Summa 6 211  7 358 
 
Not 17 – Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
 2021-12-31 2020-12-31
Kassamedel 1 1
Banktillgodohavande 15 261 15 956
Nordea Inlåningskonto (resegaranti) 50 701
Likvida medel kapitalförvaltning 489 141
Summa 15 801 16 799

Not 18 – Ansvarsförbindelse
 2021 2020
Resegaranti 50 50
  
Not 19 – Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets utgång
Rysslands invasion i Ukraina har skapat ett osäkert geopolitiskt läge 
vars effekter på de finansiella marknaderna är svåra att bedöma. För-
eningen ser inte idag några omedelbara effekter som kan påverka verk-
samheten.

Situationen kan dock förändras och det är inte möjligt att i nuläget 
exakt överblicka vilka eventuella effekter det skulle kunna få på verk-
samheten men förbundsstyrelsen följer aktivt utvecklingen för att vidta 
åtgärder för att minimera eventuella effekter. Styrelsen bedömer dock i 
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nuläget att eventuella effekter inte kommer att få en väsentlig påverkan 
på föreningen samt att dessa kan hanteras då föreningens finansiella 
ställning är god.

Som ett resultat av invasionen har Synskadades Riksförbund tagit 
initiativ till att, via den europeiska synskaderörelsen European Blind 
Union, hjälpa synskadade flyktingar från Ukraina genom en insamling 
som är upplagd på hemsidan.

Ytterligare en konsekvens av invasionen är att Synskadades Riksför-
bund avyttrat allt ägande i ryska fonder och bolag. Vi avstår också alla 
investeringar i ryska bolag tillsvidare. Detta beslut fattades av för-
bundsstyrelsen den 14 mars.

Under sista förbundsstyrelsemötet 2020 beslutades att placerings-
kommittén tillsammans med Söderberg & Partners utvärderar den 
nuvarande placeringsinriktningen jämfört med alternativa strategier. 
Slutsatsen våren 2021 blev att fortsätta med aktuell strategisk inrikt-
ning och ge i uppdrag till den övertagande placeringskommittén att 
fortsätta utvärderingen kring risknivån samt övriga riktlinjer i place-
ringspolicyn. 

En grundlig genomgång av förbundets nuläge, organisation, mål och 
riskacceptens samt marknadsdiskussion resulterade i ett förslag till sty-
relsen under mars 2022 med förändringar i placeringspolicyn. Föränd-
ringarna berörde främst avsnittet om ansvarsfulla investeringar samt 
risknivån. Den tidigare skyddsnivån på 80 procent av rullande 12-må-
naders högsta värde ändrades till 75 procent. Konsekvensen blir högre 
risk såsom svängningar men också möjlighet till större andel aktierela-
terade tillgångsslag och därmed högre förväntad avkastning över tid. 

Not 20 – Definition av nyckeltal 
Soliditet i procent: eget kapital / balansomslutning.
Ändamålskostnader i procent: ändamålskostnader / totala intäkter. 
Administrationskostnader i procent: administrationskostnader inklusi-
ve insamlingskostnader / totala intäkter.
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Antagen i Enskede den 28 april 2022
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Registrerat revisionsbolag 
Member firm of Grant Thornton International Ltd 

1 (2) 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Till organisationsrådet i Synskadades Riksförbund 
Org.nr. 802007-3436 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Synskadades 
Riksförbund för år 2021. 

Enligt vår 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 2021 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att organisationsrådet fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

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 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 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 vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar. 

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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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
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