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Forvaltningsberattelse
Styrelsen for Blekinge Cancerforening Kungsljuset, 835001-0651, avger harmed
arsredovisningfortiden 1 januari - 31 december 2019, foreningens 24:a hela verksamhetsar.
Allmant om verksamheten
Blekinge Cancerforening Kungsljuset a'r en ideell frista'ende forening, som bildades den 5
december 1995. Initiativtagaren Charlotte von Wachenfelt, som sjalv var cancersjuk fram till
sin dod den 13 februari 1997, ville med stod avforeningen forbattra situationen for
cancersjuka och deras narstaende i Blekinge Ian.
Foreningens fokus under aret har varit att fortsatta arbetet med att etablera
Kungsljusforeningen bland bidragsgivare och bidragssokande, sakra foreningens ekonomi
och att synas mer i media och offentliga sammanhang.
Styrelsen har under aret beviljat kr 164 000 (209 000) till 53 (37) st bidragssokande.
Foretrade har getts till sokanden med sarskilt dalig ekonomi.
Bidrag har getts till att bland annat bista till sjukva rdskostnader, tandvard, allma'n hjalp med
ekonomin samt, vilket anses inte minst betydelsefullt, att ge tillvaron en 'guldkanf for att ge
den sjuke och dennes familj ett moraliskt stod i kampen mot sjukdomen.
Foreningen mottar arligen atskilliga tackbrev fran patienter som beskriver hur hjalpen varit
mycket betydelsefull. Dessutom uttrycker lanets kuratorer regelbundet stor tacksamhet for
vart arbete, som de anser vara av ansenlig betydelse for vardtagarna.
Foreningens verksamhet ar uppbyggd pa sa satt att de medel som ges till bidragstagarna
erhalls genom minnesgavor fran bl.a. begravningsbyraer, foreningar, kyrkor, privatpersoner,
genom gavor och medlemsavgifter och genom eget arbete med lotteriforsaljning.
Allt arbete utfors pa frivillig vag, mestadels av medlemmar, men aven utomstaende hjalper
till med lotteriforsaljning.
Sokanden kan ha'mta ansokningsblanketter via var hemsida eller per post fran va"rt kansli.
Dessutom fmns dessa blanketter hos sjukvardens kuratorer i la'net.
Ansokningarna kompletteras med utlatande frSn behandlande lakare, kurators utlatande
samt kopia av senaste deklaration/skattebesked for kontroll av den ekonomiska situationen.
Ansokningar behandlas vid styrelsemote en gang per manad, utbetalning sker omgaende
efter beslut.

Vasentliga handelser under rakenskapsaret
Lotteriverksamheten har begransats till den §rliga julmarknaden i Karlskrona, beroende pa
att vi insett att denna verksamhet inte ger det resultat vi efterstravar, namligen att ge vart
uppdrag mer allman uppmarksamhet.
Dodsboet efter Leif Hakansson, Solvesborg, har skiftats mellan dodsbodelagarna.
Kungsljusets andel av kvarlatenskapen utgjordes av kr 410 692, ett viktigt tillskott till var
verksamhet.
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Resultat och stallning
Utvecklingen under aret har fortsattningsvis varit sadan att inkomster genom gavor och
medlemsavgifter har sjunkit, varfb'r vi sett oss nodsakade att begransa de belopp som
betalas ut till varje enskild person, for att i stallet kunna hja'lpa fler.
Sarskilt de minnesgavor som formedlats via begravningsbyraerna har minskat vasentligt de
senaste aren. Aven direkta minnesgavor minskar stadigt. Detta kan ses som en foljd av att
fa'rre manniskor bevistar begravningar (detta enligt rapporterfran begravningsbyraerna).
Manga av de stora insamlingsorganisationerna har dessutom bundit till sig gavogivare
genom manatliga automatiska overforingar, och man anser att man da'rmed fullgjort sin
medborgerliga plikt.
Den allmanna ekonomiska situationen i lanet ar alltjamt dalig.
Flerarsoversikt 2015 - 2019

Gavor
Ovriga intakter
(lotteri)
Resultat
Nyckeltal
Eget kapital

2015
126

2017

49

2016
114
44

105
36

2018
60
13

2019
439
4

-159
20%

-83
21%

-65
21%

-178
52%

254
10%

558

475

410

251

505

Betraffande foreningens resultat och stallning i ovrigt hanvisas till efterfoljande Resultat och Balansrakning med tillhorande bokslutskommentarer och noter.

Placeringspolicy
Foreningen har antagit som policy att omgaende avyttra vardepapper som erhallits som gava
eller arv. De vardepapper som foreningen fortfarande innehar, erholls innan detta beslut
togs.

Medlemmar
Antalet registrerade medlemmar uppgick 2019 till 125 registrerade medlemmar.
Medlemsavgifterna for ar 2019 a'r enligt foljande: familjemedlemskap 200 kr, stodjande
medlem 100 kr, samt foretag 500 kr.

Medlemsmoten
Syftet med medlemsmotena ar att informera och diskutera styrelsens arbete med
medlemmarna samt att traffas under trivsamma former.
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Ordinarie medlemsmotet (arsmotet) holls den 20 mars i Karlskrona. Sedvanliga
eirsmotesforhandlingar holls.
Medlemsmote holls i november.

Anstallda
Foreningen har inga anstallda.

Framtida utveckling
Styrelsen ser ett aldrig sinande behov av ekonomiskt stod hos de cancersjuka. Vi kommer att
fortsatta att arbeta for att sprida kunskap om var verksamhet. Under ar 2020 planerar vi att
fortsatta med projekt som skall genomforas ute i samhallet for storre genomslagskraft. Det
finns ocksa planer for ett intervjuinslag i lokalradion i Blekinge.
Intakterna frcin minnesgavor har minskat avsevart. Anledningarna kan vi endast spekulera
om. For att kunna fortsatta var verksamhet kravs insatser for att fmansiera den pa annat
satt. Detta blir vart framsta fokus under det kommande aret.

Forvaltning
Stvrelsen
Styrelsen har under aret bestatt av:
Ingrid Hakansson, ordforande
Monica Nalebrand-Nilsson, sekretare
Britt-Louise Lundberg, kassor
2 ledamoter, Inga-Mai Ronnje Ann-Christine Ottosson
Suppleanter har varit:
Ann-Kristine Haggebrink
Styrelsen har under aret haft 10 protokollforda sammantraden och 2 st medlemsmoten
varav ett ordinarie arsmote.
Revisorer
Revisorer har under iret varit KPMG och Gustav Nilsson med Birgitta Schott som suppleant
Kansli
Under verksamhetsaret har foreningslokalen pa Bredgatan 8B inte varit stadigvarande
bemannad. Telefonsvarare anvands. Postoppning och expeditionsarbete skots av 2
medlemmar som alternerar var sin vecka.
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dvrig information
Foreningen har ett 90-konto for sin insamlingsverksamhet, pg 90 07 16-2 och bg 900-7162,
och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
Foreningens verksamhet, hur styrelse och kontaktpersoner kontaktas, hur gavor och
minnesgcivor formedlas, samt hur man ansoker om bidrag presenteras pa var hemsida
www.kungsljuset.nu.
Marknadsforing sker flera ginger per m§nad genom gratispluggar i lokalpressen.
Foreningen har varit narvarande pa marknader i la'net, dels for att sprida kunskap om
foreningens verksamhet, samt for forstarkning av ekonomin genom lotterier vid dessa
evenemang.
Foreningen har kontaktpersoner som ar medlemmar och som allmanheten kan kontakta for
samtal och stod.
Slutord
Styrelsen riktar ett varmt tack till alia som bidrar till var verksamhet genom gavor sS att vi
a'ven i fortsattningen kan bidra med stod till vardtagare och narstaende.
Styrelsen vill ocksa varmt tacka alia som ideellt medverkat i foreningens arbete.
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Resultatrakning
Belopp i kr

2019

Not

2018

Verksamhetsintakter
Medlemsavgifter
Insamlade medel
Lotteri
Bidragfran Landstinget
Ovriga Verksamhetsinta'kter

12900
426 984
3910
0
0

Summa Verksamhetsinta'kter

443 794

74255

15100
45742

13413
0
0

Verksamhetskostnader
Andamalskostnader
Lotteri
Administrationskostnader
Summa Verksamhetskostnader

,

-164 000
-2 339
-43 862
-210 201

-209 000
-9104
-34 300
-252 404

Verksamhetsresultat fore nedskrivningar

+233 593

-178 149

Resultat fran finansiella investeringar
Forsaljning rantefonderSwedbank
Summa resultat fran finansiella investeringar

3

20508

Resultat efter finansiella poster

254 101

-178 149

Arets resultat

254 101

-178 149
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Balansrakning
Belopp i kr

TILLGANGAR

Not

2019-12-31

2018-12-31

Anlaggningstillgdmgar
Finansiella anlaggningstillglngar
Langfristiga vardepappersinnehav
Summa anla'ggningstillgingar

183 271

171 765
171765

183 271

500

6488

Kassa och bank
Summa omsa'ttningstillgangar

341 878
342 378

77364

SUMMA TILLGANGAR

514143

260635

251 085
+254 100
505185

429 234
-178 149
251085

505 185

251085

558
8400
8958

0
9550
9550

Omsattningstillgdngar
Kortfristiga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter

70876

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
Arets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skuider
Ovriga skuider
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter
Summa kortfristiga skuider
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

514143

260635

mga
inga

inga
inga

Stallda sakerheter och ansvarsforbindelser
Ranter och sakerheter for egna skuider
Ansvarsforbindelser
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Not 1
Redovisnings- och varderingsprinciper
Arsredovisningen har upprattatsenligt Arsredovisningslagen och Bokforingsnamndens
allmanna rad for K3 och med vagledning av FRIls mall for arsredovisning.
Tillgangar och skulder har varderats till anskaffningsvarden om inget annat anges i
nedanstaende noter.

Summor angivna inom parentes avser foregaende ar
Not 2

Verksamhetsintakter

2019

2018

426 983
426 983

45742
45 742

2019
183 271
11 506
171765

2018
173 271
0
183 271

171765
412 363

183 271
335 525

2019
500
0
500

2018
500
5 988
6 488

Insamlade medel fordelar sig enligt foljande:
Gavor, varav minnesgavor vid begravningar kr 7 345 (22 865)
Samt testamentsgava kr 410 692
Summa

Not 3

Langfristiga vardepappersinnehav
Ingaende bokfort varde
Forsaljning rantefonderSwedbank
Utgaende bokfort varde

Utgaende restvarde = anskaffningsvarde
Utgaende marknadsvarde =

Not 5

Forutbetalda kostnader och uppl. Intakter
Forutbetald hyra
Kataloguppgifter Eniro

Summa

Not 6

Eget kapital
Ingaende balans
Arets resultat

Fritt eget kapital
251085
+254 100

505 185
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Not?

Ovrigaskulder
Upplupna skulder och forutbetalda intakter

2019

2018

8958

9550
9550

8958

Karlskrona den 23 januari 2020
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Ann-Christine Ottosson

Var revisionsberatteise avseende denna arsredovisning har avgivits den

/
KPMG

