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Förvaltningsberättelse
Föreningens syfte och ändamål

Läkare i Världen är den svenska grenen av Médecins du Monde (MdM), ett nätverk av
internationella humanitära organisationer som arbetar för alla människors lika rätt till bästa
uppnåeliga hälsa. Läkare i Världen har sin utgångspunkt i FN:s deklaration om de
mänskliga rättigheterna, och vår vision är tillgång till bästa möjliga hälsa för alla. Det i
nternationella nätverket består av 18 nationella organisationer, som är verksamma med över
400 program i 80 länder. Ungefär 11 700 000 människor världen över berörs mer eller
mindre direkt av nätverkets insatser. I Sverige har vi under 2018 mött över 2000 personer i
våra verksamheter, varav många är barn eller lever med ett eller flera barn.
Under 2018 har vi arbetat vidare för vår vision genom våra nationella program, deltagande i
det internationella nätverkets styrprocesser, påverkansarbete och mediaexponering. Vi har
under året även aktivt jobbat på att skapa och implementera strukturer som gör att vi lättare
kan verkställa alla dessa processer. Det är ett pågående arbete som kommer att fortsätta
under 2019.
Vårt arbete utgår från att tillgång till hälso- och sjukvård är en mänsklig rättighet. Vi arbetar
utifrån följande principer:
•
•
•

Hjälpa : Vi hjälper med socialt stöd och rådgivning angående rättigheter och möjligheter
för marginaliserade grupper.
Vårda : Vi ger vård till dem som av någon anledning inte har tillgång till hälsa och
sjukvård.
Vittna : Vi vittnar om hinder till hälso- och sjukvården och brott mot de mänskliga
rättigheterna.

Vad vi gör för att uppnå vårt ändamål

Läkare i Världen startade i Sverige 1991 och driver sedan dess en människorättsmottagning
med psykosocial och juridisk hjälpverksamhet med verksamhet i Stockholm där vi hjälper
papperslösa och andra migranter.
Sedan 1995 driver Läkare i Världen en medicinsk klinik i Stockholm där vi erbjuder
kostnadsfri vård samt mediciner till personer som saknar tillgång till subventionerad
hälso- och sjukvård i Sverige, i första hand papperslösa och utsatta EU-medborgare.
Alla våra verksamheter vittnar om det vi möter och varför vi måste göra insatser för
grundläggande mänskliga rättigheter även i Sverige. Vi bedriver påverkansarbete,
informerar och samlar vittnesmål direkt från dem vi möter, både lokalt och nationellt.
Mycket av detta används också för att kunna påverka i EU och andra internationella
sammanhang, t ex genom att vi medverkar i flera internationella samarbeten.
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Läkare i Världen har en mer detaljerad verksamhetsberättelse som beskriver vad vi har gjort
under år 2018 och uppdaterar kontinuerligt en effektrapport enligt FRIIs riktlinjer som du
finner på vår webbsida.

Organisation

Under 2018 ledde ordförande Hanna Ingelman-Sundberg en styrelse bestående av vice
ordförande Lene Lindberg, kassör Ammi Lantz Broms samt ledamöterna Stina Bengtsson,
Sofia Rönnow Pessah och Sofia Ellebrand. För att bistå styrelsen har även Meta Wiborgh
och Emil Adén varit adjungerade till den under delar av året. Ledamoten Brit Stakston
valdes in i styrelsen, men valde att avgå kort efter årsmötet. Styrelsen har sammanträtt elva
gånger, varav ett tillfälle var en planeringshelg. Sofia Ellebrand avgick ur styrelsen i
december 2018 och Lene Lindberg avgick i januari 2019.
Valberedningen 2018 bestod av Susana Brandhild, Thomas Avén, Johnny Federley och
Frida Demervall.
Revision 2018 gjordes av Allegretto Revision AB med Lars Erik Engberg som
huvudansvarig.
Styrelsen anställer organisationens generalsekreterare, Eliot Wieslander, som leder
verksamheten och organisationens kansli samt ansvarar för att styrelsens beslut verkställs.
Sammantaget har 14 personer (inklusive timanställda och vikarier) arbetat för
organisationen under 2018 i totalt ca 7,5 årsarbetstider. Av de anställda är 10 personer
kvinnor, 3 män och 1 övriga.

Medlemmar och volontärer

Läkare i Världen hade 91 medlemmar under 2018. Läkare i Världen är en gräsrotsorganisation och all verksamhet drivs av volontärer som arbetar helt ideellt. Totalt är 718 personer
registrerade som volontärer för organisationen.

Föreningens ekonomiska resultat och ställning
Föreningens resultat och ställning framgår av följande sidor. Ekonomin har stabiliserats och
årets resultat är ett överskott på 255 878 kronor.

Flerårsöversikt

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusentals kronor.
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Nyckeltalsdefinitioner:
Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Resultaträkning

Funktionsindelad resultaträkning i enlighet med FRIIs riktlinjer.

Förändring av eget kapital
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Beträffande resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och dess
ekonomiska ställning vid årets utgång hänvisas i övrigt till nedan intagna resultat- och
balansräkningar med kommentarer och tilläggsupplysningar. Om inte särskilt annat anges,
redovisas alla belopp i kronor. För värderings och redovisningsprinciper, se not 1.

Förändring av ändamålsbestämda medel

Balansräkning
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Tilläggsupplysningar
Not 1. redovisnings och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Läkare i Världen är en registrerad insamlingsorganisation och redovisnings- och
värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen BFNAR (K3) och FRIIs
styrande riktlinjer för årsredovisning.
Värderingsprinciper med mera
Fordringar har tagits upp med det belopp som förväntas inkomma. Tillgångar, avsättningar,
och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.
Intäktsredovisning
Intäkten värderas, om inget annat anges, till det verkliga värdet av det som erhållits eller
kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.
Verksamhetsintäkter
Verksamhetsintäkter delas upp i medlemsavgifter, insamlade medel (gåvor), bidrag och
övriga intäkter.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemsskap i föreningen. Medlemsavgifter
redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas det räkenskapsår de avser.
Medlemsavgifter som betalats under 2018 men som avser 2019 har inte resultatförts 2018.
Insamlade medel
Som insamlade medel inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer,
privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till insamlade medel räknas även
testamentsgåvor och donationer, värdet av skänkta tillgångar samt intäkter från insamlade
medel med gåvobevis.
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Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde,
utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag.
Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att föreningen uppfyllt eller kommer att uppfylla
vissa villkor och om föreningen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren
inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Föreningen redovisar erhållna medel från moderorganisationen i Frankrike som bidrag.
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhålla bidrag
redovisas som skuld tills dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits
för att täcka vissa kostnader (till exempel för administration) redovisas samma räkenskapsår
som kostnaden redovisas.
Erhållna bidrag redovisas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller
kommer få.
Gåvor redovisas som huvudregel när de erhålls. Om gåvan är avsedd för ett specifikt
ändamål, redovisas den del av gåvan som inte använts som ändamålsbestämda medel
under eget kapital.
Övriga intäkter
Övriga intäkter är sådant som inte är primärt för organisationen, till exempel ersättning för
kostnader i samband med verksamhet och avyttring av inventarier.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnaderna delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings och
administrationskostnader.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till föreningens uppdrag enligt
stadgarna. Kostnad för administration som uppstår som en direkt följd av projekt inom
ändamålet räknas till ändamålskostnader.
Insamlingskostnader
Kostnader som föreningen haft för att samla in medel.
Administrationskostnader
Administrationskostnader är sådana som behövs för att administrera föreningen och som
inte är en del av direkt verksamhet inom ändamålet. Administrationen utgör en
kvalitetsgaranti för ändamålet och för givare.
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Not 2. Gåvor och bidrag
Gåvor som redovisas i resultaträkningen

Bidrag som redovisas som intäkter

Offentligt stöd (villkorade bidrag)

Totalt insamlade medel består av följande:

Not 3. Medeltal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen
Medeltalet anställda
Statistik om anställda har räknats fram genom, av föreningen betalda, anställningstimmar
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relaterade till normal arbetstid. Under året har sammanlagt 14 personer arbetat avlönat för
organisationen i totalt ca 7,5 årsarbetstider. Av de anställda är 10 personer kvinnor, 3 män
och 1 övriga.
*Uppgift om kön nedan avspeglar inte de anställdas könsidentitet utan avspeglar endast
vilken sista siffra de har i personnumret i enlighet med könsbinär lagstiftning om statistik för
årsredovisning.

Könsfördelning mellan styrelseledamöter och befattningshavare

Löner, ersättning och sociala kostnader

** Främst borttagande av karensdag vid sjukdom samt friskvård

10

Not 4. Leasing

Läkare i Världen hyr framför allt lokaler, det nuvarande hyresavtalet i Stockholm är ett
andrahandsavatal utan besittningsrätt, där uppsägningstiden är 9 månader, vår kostnad är
ett årsåtagande på ca 695 000 kr. I övrigt finns leasingavtal för kopiator, hyresavtal för lokal
i Malmö med en plats till och med mars 2019 och en plats tills vidare hyresavtal. I Örebro
förfogar vi över en lokal helt utan kostnad 1a kvartalet 2019, därefter har vi ett hyresavtal för
del i lokalen.
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:

Not 5. Bilar och andra transportmedel
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Not 6. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 7. Övriga kortfristiga skulder

I posten ingår skulder för bidrag där uppfyllda villkor ännu inte har mötts. Dessa rör i
huvudsak projektkostnader för projekt som pågår över flera verksamhetsår, främst löner.

Not 8. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Underskrifter

Hanna Ingelman-Sundberg							 Eliot Wieslander
Ordförande									
Generalsekreterare

Ammi Lantz Broms

Sofia Rönnow Pessah
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