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Ordförande och vice ordförande har ordet  
Vilket år det har varit! Det är i kriser som vi behöver varandra som mest och föreningen har 
verkligen jobbat hårt med att kunna hålla igång verksamheten trots restriktionerna.   

Omställning till digital verksamhet tog tid och energi. Vi köpte en digital kamera och stativ 
och började arbetet med att skapa våra egna träningsfilmer.   

Vi har haft mycket fokus på promenader i år eftersom det var enda sättet att träna 
tillsammans. Tema-promenader i vackra delar av Stockholm, lokala promenader i 
stadsdelar och historiska promenader.   

Personalfrågorna har också varit en central del av årets arbete. Marie slutade och Destina 
gick på mammaledighet så en rekrytering av vikarie var nödvändig och hösten lades på 
detta. När vi hade bett Siri bli vikarie så skulle hon komma in i arbetet och den processen 
har också varit intensiv.   

Sen blev vi sjuka också, förstås, Mona har varit riktigt dålig två perioder och Rebecka fick 
corona. Det var en pärs men som ni vet så har vi tillfrisknat och mår alldeles prima nu.   

Pandemin har också påverkat styrelsearbetet och möten har skett på kontoret, på caféer 
och hemma hos varandra. Monas trädgård var nog den mest använda platsen under 2020 
för att planera föreningens verksamhet och eftersom det ingick lunch och väldigt god fika 
så var det ett nöje att sitta där oavsett väderlek.  

Det har varit fantastiskt med funktionärer som ställer upp och jobbar, kanslipersonal som 
ställer om till helt nya arbetsuppgifter och ett förbund som har varit mycket hjälpsamma. 
Och framför allt, tack till er medlemmar som kommer på aktiviteter och som är lojala med 
föreningen i dessa svåra tider. Tack för ert förtroende!  

Här är lite bilder från 2020. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Årsmöte   
Lördag den 15 februari 2020 samlades 70 personer på vårt nya kansli på Malmgårdsvägen 
63A för årsmöte. Årsmötet fastställde röstlängden till 61 röstberättigade medlemmar. 
Johan Hammarström valdes att leda eftermiddagens förhandlingar.  

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2019 gicks igenom och godkändes. 
Revisorerna föreslog årsmötet att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet, vilket årsmötet 
beviljade. Budget och aktivitetsplan för 2020 antogs, likaså riktlinjer för arvode och 
reseersättningar. Valberedningen föreslog en styrelse på 11 stycken ledamöter, vilket 
årsmötet fastställde.  

Till årsmötet inkom inga motioner från föreningens medlemmar, men styrelsen skrev en 
motion till Reumatikerdistriktet i Stockholms län som föreningens årsmöte behövde 
behandla. Motionen från styrelsen handlade om Reumatikerdistriktets aktivitetsbidrag 
som föreningarna i länet kan söka. Kansliet och styrelsen har tyckt att riktlinjerna och 
processen för aktivitetsbidraget varit otydliga och ville därför med denna motion att 
Reumatikerdistriktet skulle se över bidraget och uppdatera/tydliggöra riktlinjerna. 
Föreningens årsmöte antog styrelsens motion och skickades vidare till 
Reumatikerdistriktet Stockholms representantskapsmöte.  

  

Styrelsen 2020  

Rebecka Glaser                                       Ordförande  
Mona Hedin                                              Vice ordförande  
Christina Dahlström                             Kassör (vakant)  
Lilian Öhrström                                       Ledamot  
Gunilla Zika Ahlberg                             Ledamot  
Åse-Lovisa Grönningsaeter               Ledamot  
Tommy Jillmarker                                 Ledamot  
Karin Berggren                                        Ledamot  
Birgitta Johansson                                Ledamot  
Barbro Wong                                            Ledamot  
Ansa Ramula                                            Ledamot   
  

Valberedning  

Ulla Sjölinder (Sammankallande), Stina Morian, Lars Jonsson  

 

Revisorer  

Christina Glassel (Ordinarie), Caroline Liljegren (Ordinarie), Lotta Kärger (Ersättare) 

  



Styrelsen   
Styrelsearbetet under 2020 har försvårats av coronapandemins restriktioner och styrelsen 
har därför bara haft 2 styrelsemöten under året. Styrelsen beslutade att AU fick mandat att 
ta beslut och AU hade i uppgift att meddela styrelsen löpande under året AU:s arbete. 
Detta har varit det mest effektiva arbetssättet och AU har haft fem möten.   

I april lämnade föreningens kassör Christina Dahlström styrelsen och således också sitt 
uppdrag. Händelsen missades av olika anledningar att protokollföras på följande 
styrelsemöte och för att avsluta 2020 korrekt beviljades kassören avträde Per Capsulam i 
efterhand. Ingen ny kassör har under 2020 tillsatts då året med Coronapandemin gjort, att 
både styrelsearbetet och verksamheten varit av en sådan art, att styrelsen inte bedömt det 
som nödvändigt. För 2021 kommer dock att en kassör att tillsättas.  

I november 2020 blev Mona allvarligt sjuk och ordförande bad då att få adjungera Gunilla 
Zika Ahlberg till AU för att få hjälp med att förbereda årsmötet bl.a. Gunilla har varit en 
ovärderlig hjälp under vintern.  Sammanfattningsvis kan 2020 beskrivas som ett år då 
styrelsen inte har varit aktiv och AU har tagit över ansvaret för att driva verksamheten 
framåt samt allt strategiskt arbete.  

  

Funktionärer  
Reumatikerföreningen i Stockholm har många engagerade och trogna medlemmar som 
planerar och leder våra verksamheter. Dessa funktionärer är del av arbetsgrupper som har 
stor betydelse för föreningen. Trots denna pandemi har de ställt om och bidragit till att vi 
kan ha verksamheteter igång.   

  

Arbetsgrupper  
Föreningens arbete har inte kunnat fortskrida som vanligt under 2020 och 
arbetsgrupperna har därför pausats med några få undantag. Arbetsgrupperna Sociala 
aktiviteter och Påverkan har varit aktiva och Hälsa & Motion gjorde ett försök att vara 
aktiva, läs mer om de tre arbetsgrupperna nedan.  

  

Påverkansgruppen  

Under hösten genomförde påverkansgruppen ett närvaromöte, vilket ägde rum den 30 
september. Sex personer deltog i mötet. På mötet diskuterades förslag på aktiviteter som 
skulle kunna rymmas inom ramen för påverkansgruppens ansvarsområde. För att utröna 
hur distriktet respektive Reumatikerförbundet ställer sig till aktiviteter från föreningens 
sida, till exempel debattartiklar i dagspressen, beslöts att företrädare för 
påverkansgruppen skulle träffa representanter för såväl förbundet som distriktet för att 
bolla våra idéer och få deras syn på vem som bör göra vad. Mötet diskuterade en 
ansvarsfördelning inom gruppen men kom fram till att denna först kunde genomföras när 
vi haft kontakt med distriktet och förbundet.   



Under hösten har representanter för påverkansgruppen haft möten med distrikt och 
förbund. Båda mötena skedde i samförstånd och i en positiv anda.  

 

Förslag till målgrupper för gruppens påverkansaktiviteter kan vara:   

x Politiker, kanske för Stockholmsföreningens del, i första hand lokal- och 
regionalpolitiker med ansvar för sjukvård, hälsa, framkomlighet inom exempelvis 
skola och universitet.   

x Biståndsbedömare i kommunen vad gäller rätt till färdtjänst, hjälp i hemmet mm. 
Biståndsbedömare har ofta en grund kunskap om reumatiska sjukdomar. 

x Skolsköterskor och skolledning för att skapa handikappvänliga miljöer för barn och 
ungdomar med reumatism.   

x Journalister som skriver och hälsa i dagspress/veckopress och även 
specialtidningar som exempelvis Friskis & Svettis tidning  

 

Det fanns också förslag på att vi skulle försöka förmå någon av våra Tv-kanaler att sända 
ett debattprogram om reumatikers utmaningar och möjligheter i samhället, exempelvis 
vad som kan förbättras för att reumatiker ska få ett bra yrkesliv. Vidare fanns förslag på att 
försöka förmå ansvariga för programmet ”Fråga doktorn” att ägna en sändning åt en eller 
en grupp reumatiska sjukdomar. Dessa sistnämnda aktiviteter behöver ske i samverkan 
med förbundet och ett gediget skriftligt underlag måste tas fram inför varje förslag.  

Under senhösten arrangerade Lena Berg ett Zoom-möte i påverkansgruppen där förutom 
tre medlemmar i påverkansgruppen också representanten för stadsdelsnämnderna 
Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och vår representant i läkemedelskommittén PROV deltog. 
Mötet var öppet för andra medlemmar men deltagande var lågt.  

  

Motion & Hälsa  

Responsen från anmälda deltagare har varit väldig låg med andra ord mer eller mindre 
nollställt. En orsak kan relateras till covid-pandemin men det kom in endast ett svar efter 
att inbjudan skickats ut till 13 personer. Inbjudan skickades ut via Mail och sms till de som 
inte hade e-postadress. Mail och sms skickades ut två gånger och även telefonsamtal 
genomfördes. Två datum för en träff var föreslagen. Det kom in ett enda svar.   

Gunilla Zika Ahlberg som är sammankallande i Påverkansgruppen och Åse Grönningsaeter, 
sammankallande i Motion och Hälsa bestämde att, under en övergångsperiod slår ihop 
grupperna Motion/ Hälsa och Påverkansgruppen. Tyvärr har inget mera hänt under 
höstterminen i Motion och Hälsa gruppen möjligtvis kan en del vara knutit till pandemin 
att ingen önskar träffas fysiskt. En del osäkerhet finns även runt hanteringen av det 
digitala sättet att kommunicera som bör förbättras inför framtiden.  

 

 

 



Sociala aktiviteter  

Under februari månad fick arbetsgruppen ändra inriktning vad gäller sociala aktiviteter 
och satsa mer på promenader. Vi har bl a besökt Rosendals Trädgårdar under vårterminen 
och promenerat i Vitabergsparken med medhavd matsäck och kaffetermos, mycket 
uppskattat. Under hösten ordnades det promenader i de olika stadsdelarna med gott 
resultat. Samtidigt har enskilda medlemmar på eget initiativ ordnat promenader i sitt eget 
närområde, detta för att underlätta för medlemmar som inte vill åka kommunalt. Syftet 
med dessa promenader är att förena nytta med nöjde, både samkväm och motion. 
Dessutom får medlemmarna möjlighet att knyta nya kontakter.  

 

Kansli  

Eftersom det har varit ett speciellt år har Marie och 
Destina jobbat hemifrån. Fokus blev medlemsservice 
via telefonsamtal och mejl. Pärmar fick följa med 
hem till köken som blev tillfälliga kontor.   

Under hösten har det skett förändringar på kansliet. 
Marie har gått i pension efter 14 år. Hon har varit en 
stor tillgång i föreningen och vi hoppas hon vill 
fortsätta vara aktiv inom föreningen även som 
pensionär. Destina är på föräldraledighet under 
2021. Under hösten har en rekryteringsprocess 
pågått och Destina har arbetat med att förbereda för 
en överlämning till sin vikarie. I november började 
Siri hos oss som heltidsanställd vikarie för Destina.   

Här är en bild på Destinas underbara lilla dotter 
Leah. Æ  

 

Medlemmar  
Vid årets slut var 2685 personer medlemmar i föreningen. Från årsskiftet har vi fått 156 nya 
medlemmar medan 308 stycken har utträtt. Det innebär en minskning med 152 
medlemmar under året.   

Nya medlemmar har fått välkomstbrev med information om vad som är på gång inom 
föreningen. Från och med den 1 december har AU beslutat att alla nya medlemmar ska bli 
uppringda av kansliet och välkomnade till föreningen. Vi kommer även att fråga dem om 
vad deras förväntningar är på medlemskapet eftersom vi vill fånga upp deras engagemang 
och intresse i ett tidigt skede.  

Den 15 oktober hade AU en träff för nya medlemmar och 6 personer deltog. Det var en fin 
kväll där många nya medlemmar fick presentera sig och sina förhoppningar med sitt 
medlemskap. Föreningens och förbundets arbete presenterades och deltagarna fick en 
genomgång av föreningens medlemsaktiviteter.   



Representation  
Reumatikerföreningen Stockholm har många aktiva medlemmar. Förutom det lokala 
engagemanget är föreningen representerad i olika grupper inom och utanför 
organisationen till exempel genom:  

 

• Akademiskt specialistcentrums patientråd   
• Brukarråd - Camp Pro   
• Samverkansråd - Förvaltningen för utbyggd tunnelbana         
• Samverkansråd - Locum            
  

 

Utöver råden har föreningen representerats på följande möten:  

Reumatikerdistriktet i Stockholms läns representantskapsmöte           
Funktionsrätt Stockholms stads årsmöte                 
ABF Stockholms årsmöte                                                               
 

Kommunala Funktionshinderråd    

Stockholm stad har 27 stycken funktionshinderråd och Reumatikerföreningen Stockholm 
finns representerade i en del av dem. Representanterna är nominerade av föreningen eller 
av sig själva och utsedda av Funktionsrätt Stockholms stad och mandatperioden löper till 
2022-12-31.  

  

Föreningen har representanter i följande råd:   

 

• Spånga-Tensta SDN   
• Rinkeby-Kista SDN   
• Fastighetsnämnden   
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden   
• Enskede-Årsta-Vantör SDN                
• Trafiknämnden   
• Kulturnämnden   
• Stockholm Business Region   
 

 

 

 

 

  



Information  
För att nå ut till medlemmar har föreningen använt medlemstidningarna, hemsidan, E-
brev och sociala medier. Under året har vi lagt fokus på att kunna uppdatera mer 
kontinuerligt med framförhållning.   

 

Medlemstidningen  

Föreningen har skickat ut fyra nummer av vår egen 
medlemstidning Källan under året. Tidningen skickas 
som bilaga till Reumatikervärlden. 
Stockholmsföreningen har även under året skickat in 
texter till Reumatikervärlden samt distriktets tidning 
Kontakten. Medlemstidningarna är ett bra sätt att nå ut 
till medlemmar som inte har tillgång till internet eller 
som inte har uppgett sin mailadress.   

  

 

Hemsidan   

Hemsidan har under året regelbundet uppdaterats med nyheter. Här lägger vi även ut alla 
våra aktiviteter i föreningens kalender där medlemmar lätt kan hitta information om tid, 
plats och anmälan för respektive aktivitet.   

  

E-brev   

Tack vare det nya medlemssystemet kan vi snabbt och smidigt skicka E-brev till alla 
medlemmar som uppgivit sin mailadress. En tredjedel av alla våra medlemmar har inte 
uppgett sin mailadress vilket gör att de inte nås av informationen.  Vi uppmanar alla som 
inte får E-brevet att informera kansliet om mailadress.  

 

Sociala medier  

Under året har föreningen startat en Youtube-kanal där bland annat föreningens egna 
träningsvideos finns publicerade. Facebook och Instagram har uppdaterats med nyheter 
och roliga klipp.   

Antal personer som gillar oss på Facebook är 655 stycken vilket är 35 stycken fler än året 
innan. Vårt Instagram-konto följs av 231 personer, vilket är en ökning med 40 procent 
sedan förra året. Fördelningen mellan kvinnor och män som följer våra sociala medier är 
85 procent kvinnor respektive 15 procent män.  Ett dokument med statistik om 
medlemmarna biläggs denna verksamhetsberättelse.  

  

 

 



Social verksamhet  
Syftet med föreningens sociala verksamhet är att uppmuntra våra medlemmar till att 
prova de olika aktiviteter som erbjuds  

  

ReumaKompis   

Under 2020 har gruppen haft mycket lite aktivitet och det har också varit mycket litet 
inflöde av nya intresserade. Inga träffar har genomförts under 2020.   

  

Föreläsningar   

Föreningen fick åter besök av Karsten Ahlbeck, överläkare och verksamhetschef för Smärt- 
och utmattningsrehabilitering på S:t Görans sjukhus, som berättade om vad som sker i 
kroppen vid långvarig smärta. Han berättade även om smärtrehabilitering.  

   

Diskussionsträffar   

Föreningen genomförde två diskussionsträffar för Sjögrens syndrom varav en fysiskt på 
våren och den andra digitalt via verktyget Zoom på hösten.  Vid dessa diskussionsträffar 
om diagnoser får medlemmar med samma diagnos mötas och utbyta tips, idéer och 
erfarenheter.   

Föreningen anordnade även en digital diskussionsträff om påverkan. På träffen deltog 
föreningens representanter i Spånga-Tenstas- och Rinkeby-Kistas Funktionshinderråd, 
samt Camp Pros Brukarråd. Caroline Liljegren, f.d. ordförande i föreningen deltog i träffen 
och berättade om sitt arbete som ledamot i Läkemedelskommittén.   

 

Medlemsträffar  

Föreningen har genomfört olika sociala träffar för medlemmar både fysiskt innan 
pandemin och sedan digitala via Zoom. Under våren ordnades en mysig biokväll, 
lunchträff och i december hade vi en digital adventsfika.   

 

Körsång  

Reumakören bildades 2001 och cirka 15 medlemmar övar varje vecka i samlingslokalen 
Pumpan på Södermalm. Kören uppträdde på föreningens årsmöte i februari vilket var 
uppskattat. På grund av uppdaterade rekommendationer behövde kören ställa in sin 
verksamhet under hösten.   

  

Högläsningscirkel - läslustan  

Läslustan består av medlemmar som träffas en gång i veckan som läser högt för varandra 
och diskuterar texterna som de läst. Även dem behövde ställa in sin verksamhet på hösten. 
Under våren hann gruppen ses ett par tillfällen innan pandemin bröt ut.   



Hälsa och prova på anpassad träning   
Föreningen har som tidigare anordnat prova på aktiviteter för hälsa och träning. Dessa 
aktiviteter är anpassade till att så många som möjligt ska kunna delta utifrån sin egen 
förmåga och är uppskattat bland våra medlemmar. Några av årets aktiviteter har varit: 
anpassad Mediyoga, anpassad gummibandsträning, Salt och Ljusterapi med mindfullness.   

  

Träningsfilmerna   

Föreningen gav uppdrag till yogalärare och massören Caroline Patay att skapa 
träningsfilmer som föreningens medlemmar kunde använda för att träna hemma. 
Filmerna kan användas av alla medlemmar oavsett hur rörlig en är. Varje film har haft 8–20 
visningar dvs totalt 40–100 visningar.  

 

Historiska promenader   

Historiker och författare Erik Tängerstad genomförde två promenader under hösten för 
föreningens medlemmar. En på Kungsholmen med fokus på stadsdelens industriella 
historia och en på Norrmalm/city med fokus på den enorma stadsförvandling som gjordes 
under 60- och 70-talet.  

  

Lokala promenader  

Föreningen har under sensommaren och hösten startat upp promenader i stadsdelar för 
att medlemmarna skulle slippa åka kollektivt under pandemin. Vi kunde erbjuda 
promenader i Hornstull, Hammarbyhöjden samt Lidingö.   

  

Västerortsträffen  

Föreningen har regelbundet aktiviteter i västerort, i Vällingby Centrum. Träffarna är öppna 
för alla medlemmar i föreningen oavsett bostadsadress. Under året har det bland annat 
anordnats föreläsning om förebyggande av fall, rörelseträning, yoga, promenad, 
decoupage och annat.   



Egen vård   

Bassängträning Beckombergabadet  

Föreningens tre badgrupper fortsatte även detta år även om slutet av våren och sista 
perioden på hösten behövde ställas in för att följa myndigheternas rekommendationer. 
Trots inställda tillfällen lyckades föreningen erbjuda sammanlagt 43 badtillfällen med hela 
220 besökare.   

 

Hand- och fotträning med paraffin   

Hösten 2019 uteblev handträning med paraffin så när föreningen kunde erbjuda 
grupperna på nytt i början av 2020 var vi och medlemmar oerhört glada. Dessvärre varade 
inte vårens grupper med handträning och paraffinbad så länge utan ställdes in då träffarna 
sker i källarlokal med dåligt utrymme och ventilation. Lösningen till hösten blev en hand- 
och fotträningsgrupp utan paraffin i kansliet stora lokal med behörigt avstånd enligt 
riktlinjer. Sammanlagt blev det 13 tillfällen för träning med 66 deltagare.   

  

Mediyoga-kurs  

Som föregående år samarbetade även föreningen i år med certifierad yogalärare som 
anordnade ett prova på tillfälle för Mediyoga på våren och sedan en kurs på 4 tillfällen 
öppen för medlemmar för drop-in besök eller som gått hela kursen.    

  

Psykolog  

För att stötta de medlemmar som kände sig ledsna och oroliga under detta år av isolering 
och ensamhet har vi under hösten 2020 erbjudit medlemmar att delta i gruppsamtal med 
Jan Aronsson som är en erfaren psykoterapeut som arbetar mycket med grupper online.    

  

 

Slutord  
Vi vill tacka alla föreningens medlemmar och de bidragsgivare som ger stöd till 
föreningens verksamhet under 2020.  
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Reumatikerföreningen Stockholm
Org nr 802008-7949

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2
- resultaträkning 3
- balansräkning 4
- noter 5

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser 
föregående år.
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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Föreningens styrelsen och kansli har upprättat en separat verksamhetsberättelse.
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Resultaträkning Not 2020 2019

Föreningens intäkter 2
Medlemsavgifter 284 919 264 856
Bidrag 634 295 524 935
Övriga verksamhetsintäkter 76 170 141 887

Summa föreningens intäkter 995 384 931 678

Föreningens kostnader
Verksamhetskostnader -67 665 -139 865
Kontorskostnader -200 893 -313 781
Styrelsen och arbetsgrupper -13 394 -31 732
Personalkostnader 3 -526 592 -494 791

Summa föreningens kostnader -808 544 -980 169

Verksamhetsresultat 186 840 -48 491

Resultat från finansiella investeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 245 -89

Summa resultat från finansiella investeringar -2 245 -89

Resultat efter finansiella poster 184 595 -48 580

Årets resultat 184 595 -48 580

Fördelning av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 184 595 -48 580

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 184 595 -48 580
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar 5 976 566

Kassa och bank 1 216 776 1 026 080

Summa omsättningstillgångar 1 222 752 1 026 646

Summa tillgångar 1 222 752 1 026 646

Eget kapital och skulder

Eget kapital 4
Balanserat kapital 669 697 669 698
Ändamålsbestämda medel/fonderingar 225 669 274 249
Årets resultat 184 595 -48 580

1 079 961 895 367

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder 29 493 24 405
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 113 298 106 874

142 791 131 279

Summa eget kapital och skulder 1 222 752 1 026 646

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga



Reumatikerföreningen Stockholm
802008-7949

5(7) 

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 
Om inte annat framgår, är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Ideella föreningen. 

Not 2 Föreningens intäkter

2020 2019

Föreningens intäkter fördelar sig enligt följande:

Medlemsavgifter 259 919 264 856
Offentliga bidrag 510 000 400 000
Övriga bidrag 124 296 46 592
Kungallians Bingo och Sverigelotter 52 633 51 352
Deltagaravgifter 18 746 86 446
Övriga intäkter 29 790 82 421

Summa 995 384 931 667
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Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2020 2019

Antal anställda
Kvinnor 1 1

Totalt 1 1

Löner och andra ersättningar:
Styrelse och generalsekreterare/förbundsordförande (eller
motsvarande) 9 710 22 760
Övriga anställda 399 954 358 778

Totala löner och ersättningar 409 664 381 538

Sociala kostnader 101 508 116 951
(varav pensionskostnader) 4 935 5 127

Not 4 Eget kapital

Verksamhetsfo
nden

Alfredsson Lidingö
Lokalfonden Balanserat

kapital
Totalt eget

kapital
Ingående balans 85 480 69 768 119 000 669 698 943 946
Avsättningar - - - - -
Utnyttjande - - -48 580 - -48 580
Årets resultat - - - 184 595 184 595

Utgående balans 85 480 69 768 70 420 854 293 1 079 961
Redovisning av de olika fonderna inom eget kapital är till för att på ett tydligt sätt redovisa de under 
året insamlade medel som ändamålsbestämts av givaren eller föreningens styrelse för ett visst 
framtida ändamål. Balanserat kapital utgörs därmed endast av medel som inte är öronmärkta för ett 
visst ändamål och som därmed fritt kan disponeras av styrelsen. Om styrelsen vid ett senare tillfälle 
skulle vilja ändamålsbestämma detta balanserade kapital görs omföring i noten över eget kapital.
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    Revisionsberättelse 2020 
 
 
Till årsmötet för Reumatikerföreningen Stockholm 2021 
 
Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Reuma-
tikerföreningen Stockholm för år 2020. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskaps-
handlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
förvaltningen på grundval av vår revision.  
 
Räkenskaperna har detaljgranskats av förtroendevalda revisorer. 
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat 
och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade 
informationen i årsredovisningen.  
 
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att 
vår revision ger oss rimlig grund för våra utlåtanden nedan. 
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med bokföringslagen 
 
Vi tillstyrker att föreningens årsmöte fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 
föreningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 
 
 
 
Stockholm den 8 februari 2021       
 
 
 
 
 
Christina Glassel      Caroline Liljegren 
Förtroendevald revisor     Förtroendevald revisor 
 
 
 
 


