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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Blekinge Cancerförening Kungsljuset, 835001-0651, avger härmed
årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december 2018, föreningens 23:a hela verksamhetsår.

Allmänt om verksamheten
Blekinge Cancerförening Kungsljuset är en ideell fristående förening, som bildades den 5
december 1995. Initiativtagaren Charlotte von Wachenfelt, som själv var cancersjuk fram till
sin död den 13 februari 1997, ville med stöd av föreningen förbättra situationen för
cancersjuka och deras närstående i Blekinge län .
Föreningens fokus under året har varit att fortsätta arbetet med att etablera
Kungsljusföreningen bland bidragsgivare och bidragssökande, säkra föreningens ekonomi
och att synas mer i media och offentliga sammanhang.
Styrelsen har under året beviljat kr 209 000 (194 000) till 53 (37) st bidragssökande.
Företräde har getts till sökanden med särskilt dålig ekonomi.
Bidrag har getts till att bland annat bistå till sjukvårdskostnader, tandvård, allmän hjälp med
ekonomin samt, vilket anses inte minst betydelsefullt, att ge tillvaron en ’guldkant’ för att ge
den sjuke och dennes familj ett moraliskt stöd i kampen mot sjukdomen.
Föreningen mottar årligen åtskilliga tackbrev från patienter som beskriver hur hjälpen varit
mycket betydelsefull. Dessutom uttrycker länets kuratorer regelbundet stor tacksamhet för
vårt arbete, som de anser vara av ansenlig betydelse för vårdtagarna.
Föreningens verksamhet är uppbyggd på så sätt att de medel som ges till bidragstagarna
erhålls genom minnesgåvor från bl.a. begravningsbyråer, föreningar, kyrkor, privatpersoner,
genom gåvor och medlemsavgifter och genom eget arbete med lotteriförsäljning.
Allt arbete utförs på frivillig väg, mestadels av medlemmar, men även utomstående hjälper
till med lotteriförsäljning.
Sökanden kan hämta ansökningsblanketter via vår hemsida eller per post från vårt kansli.
Dessutom finns dessa blanketter hos sjukvårdens kuratorer i länet.
Ansökningarna kompletteras med utlåtande från behandlande läkare, kurators utlåtande
samt kopia av senaste deklaration/skattebesked för kontroll av den ekonomiska situationen.
Ansökningar behandlas vid styrelsemöte en gång per månad, utbetalning sker omgående
efter beslut.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Lotteriverksamheten har inte varit framgångsrik; ett antal faktorer har bidragit till det dåliga
resultatet, som t ex dåligt väder vid flera marknader och en ofördelaktig placering.
Sammanfattningsvis är det styrelsens uppfattning att små lotterier inte längre är så
attraktiva hos allmänheten.
Kungsljuset är likvärdig delägare i dödsboet efter Leif Håkansson, Sölvesborg, avliden den 12
mars 2018, tillsammans med Svenska Sjöräddningssällskapet och Cancerfonden. Dödsboets
huvudsakliga tillgångar utgörs av en fastighet, taxerad till 1,500,000 kr. Försäljning äger rum i
början av 2019.
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Resultat och ställning
Utvecklingen under året har fortsättningsvis varit sådan att inkomster genom gåvor och
medlemsavgifter har sjunkit, varför vi sett oss nödsakade att begränsa de belopp som
betalas ut till varje enskild person, för att i stället kunna hjälpa fler.
Särskilt de minnesgåvor som förmedlats via begravningsbyråerna har minskat väsentligt de
senaste åren. Även direkta minnesgåvor minskar stadigt. Detta kan ses som en följd av att
färre människor bevistar begravningar (detta enligt rapporter från begravningsbyråerna).
Många av de stora insamlingsorganisationerna har dessutom bundit till sig gåvogivare
genom månatliga automatiska överföringar, och man anser att man därmed fullgjort sin
medborgerliga plikt.
Den allmänna ekonomiska situationen i länet är alltjämt dålig.
Flerårsöversikt 2013 – 2018
Gåvor
Övriga intäkter
(lotteri)
Resultat
Nyckeltal
Eget kapital

2014
139
45

2015
126
49

2016
114
44

2017
105
36

2018
60
13

-169
19%
721

-159
20%
558

-83
21%
475

-65
21%
410

-178
52%
251

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande Resultat –
och Balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer och noter.

Placeringspolicy
Föreningen har antagit som policy att omgående avyttra värdepapper som erhållits som gåva
eller arv. De värdepapper som föreningen fortfarande innehar, erhölls innan detta beslut
togs.

Medlemmar
Antalet registrerade medlemmar uppgick 2018 till 125 registrerade medlemmar och 3 st
företag.
Medlemsavgifterna för år 2018 är enligt följande: familjemedlemskap 200 kr, stödjande
medlem 100 kr, samt företag 500 kr.

Medlemsmöten
Syftet med medlemsmötena är att informera och diskutera styrelsens arbete med
medlemmarna samt att träffas under trivsamma former.
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Ordinarie medlemsmötet (årsmötet) hölls den 18 mars i Karlshamn. Efter ett besök på
Sjöfartsmuseet hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Medlemsmöte hölls i november.

Anställda
Föreningen har inga anställda.

Framtida utveckling
Styrelsen ser ett aldrig sinande behov av ekonomiskt stöd hos de cancersjuka. Vi kommer att
fortsätta att arbeta för att sprida kunskap om vår verksamhet. Under år 2019 planerar vi att
fortsätta med projekt som skall genomföras ute i samhället för större genomslagskraft. Även
projekt via sociala media kommer att förberedas.
Arvet efter Leif Håkansson, se ovan, kommer sannolikt att inbringa ca 500.000 kr, vilket
säkerställer vår verksamhet för det kommande året.

Förvaltning
Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:
Ingrid Håkansson, ordförande
Monica Nälebrant-Nilsson, sekreterare fr o m mars 2016
Britt-Louise Lundberg, kassör
3 ledamöter, Inga-Mai Ronnje, Birgitta Persson, Ann-Christine Ottosson
Suppleanter har varit:
Cecilie Freng
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden och 2 st medlemsmöten
varav ett ordinarie årsmöte.
Revisorer
Revisorer har under året varit KPMG och Gustav Nilsson med Birgitta Schött som suppleant.
Kansli
Under verksamhetsåret har föreningslokalen på Bredgatan 8B inte varit stadigvarande
bemannad. Telefonsvarare används. Postöppning och expeditionsarbete sköts av 2
medlemmar som alternerar var sin vecka.
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Övrig information
Föreningen har ett 90-konto för sin insamlingsverksamhet, pg 90 07 16-2 och bg 900-7162,
och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
Föreningens verksamhet, hur styrelse och kontaktpersoner kontaktas, hur gåvor och
minnesgåvor förmedlas, samt hur man ansöker om bidrag presenteras på vår hemsida
www.kungsljuset.nu.
Marknadsföring sker flera gånger per månad genom gratispluggar i lokalpressen.
Föreningen har varit närvarande på marknader i länet, dels för att sprida kunskap om
föreningens verksamhet, samt för förstärkning av ekonomin genom lotterier vid dessa
evenemang.
Föreningen har kontaktpersoner som är medlemmar och som allmänheten kan kontakta för
samtal och stöd.

Slutord
Styrelsen riktar ett varmt tack till alla som bidrar till vår verksamhet genom gåvor så att vi
även i fortsättningen kan bidra med stöd till vårdtagare och närstående.
Styrelsen vill också varmt tacka alla som ideellt medverkat i föreningens arbete.

Blekinge Cancerförening Kungsljuset, 835001-0651
5

Resultaträkning
Belopp i kr
Not
Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Insamlade medel
Lotteri
Bidrag från Landstinget
Övriga verksamhetsintäkter

2018

2017

15 100
45 742
13 413
0
0

18 450
86 818
36 224
10 000
30

74 255

151 492

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Lotteri
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader

-209 000
-9 104
-34 300
-252 404

-194 000
-10 827
-30 451
-253 278

Verksamhetsresultat före nedskrivningar

-178 149

-83 786

0
0
0

+19 365
+18 999
0

Resultat efter finansiella poster

-178 149

-45 422

Årets resultat

-178 149

-45 422

2

Summa verksamhetsintäkter

Resultat från finansiella investeringar
Återfört nedskrivna anl tillgångar
Försäljning räntefonder Swedbank
Summa resultat från finansiella investeringar

3
4
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Balansräkning
Belopp i kr

TILLGÅNGAR
Not

2018-12-31

2017-12-31

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

4

183 271
183 271

183 271
183 271

5

6 488

6 488

70 876
77 364

264 725
271 213

260 635

454 484

429 234
-178 149
251 085

474 656
-45 422
429 234

251 085

429 234

0
9 550
0
9 550

0
10 250
15 000
25 250

260 635

454 484

inga
inga

inga
inga

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat

6

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Projektmedel
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Panter och säkerheter för egna skulder
Ansvarsförbindelser
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Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd för K3 och med vägledning av FRIIs mall för årsredovisning.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges i
nedanstående noter.

Summor angivna inom parentes avser föregående år
Not 2

Verksamhetsintäkter
2018

2017

45 742
45 742

86 818
86 818

2018

2017

0
0

19 365
19 365

2018
183 271
0
183 271

2017
380 796
197 525
183 271

183 271
335 525

183 271
358 195

2018
500
5 988
6 488

2017
500
5 988
6 488

Insamlade medel fördelar sig enligt följande:
Gåvor, varav minnesgåvor vid begravningar kr 22 865
(kr 76 585)
Summa

Not 3

Resultat från finansiella investeringar
Återförd nedskrivn anl.tillg.

Summa
Not 4

Långfristiga värdepappersinnehav
Ingående bokfört värde
Försäljning räntefonder Swedbank
Utgående bokfört värde

Utgående restvärde = anskaffningsvärde
Utgående marknadsvärde =

Not 5

Summa

Förutbetalda kostnader och uppl. Intäkter
Förutbetald hyra
Kataloguppgifter Eniro
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Not 6

Eget kapital
Ingående balans
Årets resultat

Fritt eget kapital
429 234
-178 149
251 085

Not 7

Övriga skulder
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter

Karlskrona den 7 februari 2019

Ingrid Håkansson
Ordförande

Monica Nälebrand Nilsson

Britt-Louise Lundberg

Inga-Mai Ronnje

Birgitta Persson

Ann-Christine Ottosson

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits den

KPMG

Gustav Nilsson

2018
9 550
9 550

2017
25 250
25 250

