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857201-2295

Styrelsen för Neuroförbundet Göteborg får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling

under räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA

- Förvaltningsberättelse 2 - 4

- Resultaträkning 5

- Balansräkning 6

-Noter 7-11

- Underskrifter 11



Neuroförbundet Göteborg 2(11)

857201-2295

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Föreningens ändamål, vision och uppdrag

Neuroförbundet Göteborg är en ideell lokal förening som är ansluten till riksorganisationen Neuroförbundet, med säte i
Stockholm. Föreningen bildades 1952 med namnet MS föreningen Göteborg. 1 samband med namnbyte 1984 till

Neurologiskt Handikappades Riksförbund Göteborg breddades målgruppen till att omfatta flera neurologiska

diagnoser. Vid ett extra årsmöte 2013 antogs föreningens nuvarande namn som en följd att förbundets kongress

beslutat ge förbundet en starkare modern profil under namnet Neuroförbundet.

Föreningen har enligt stadgar som ändamål att i samverkan med riksförbundet, och i förekommande fall länsförbund,

verka för att personer med neurologisk diagnos skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade

levnadsvillkor. Neuroförbundets verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat,

såsom de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Föreningens verksamhetsområde omfattar Göteborg med kringliggande kommuner, Ale, Härryda, Kungälv, Lerum,
Mölndal, Partille och Öckerö. 1 föreningen ingår även Borgen, som är en lokal grupp i Kungälv. Vår förening samverkar

med andra lokalföreningar genom att tillhöra Neuroförbundet Västra Götaland.

Neuroförbundets vision är ett samhälle där personer med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och

rättigheter som andra. Inom ramen för riksförbundets verksamhet är vårt uppdrag att lokalt i Göteborgsområdet ge
stöd till medlemmar, insamla medel till forskning och bilda opinion.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Situationen kring coronapandemin har i stor utsträckning påverkat både ekonomi och verksamhet. På grund av
restriktioner och hög smittspridning har mycket behövt ställas in eller genomförts i mindre skala än planerat. På den

mer positiva sidan har pandemin medfört en ökad kunskap och gemenskap genom digitala forum istället för de fysiska.

För några har detta varit positiv även om de flesta saknar och behöver fysiska träffar.

Allmän information om föreningens finansiering och ändamålsbestämda medel

Föreningen har sedan starten varit beroende av testamenten, gåvor och bidrag för sin verksamhet. Intäkter från

medlemsavgifterna har endast utgjort en begränsad del av intäkterna.

Föreningen hade under 1960- och 1970-talet regelmässigt stora överskott beroende på rikliga gåvor och testamenten.
Under tidigare delen av 1970-talet användes bankmedel i betydande omfattning för inköp av aktier i banker och
investmentbolag. Även senare har aktier köpts eller erhållits genom testamenten. Under 2011 samlades föreningens

olika värdepappersinnehav i en gemensam värdepappersdepå hos SEB Institutioner & Stiftelser. Utifrån aktiv rådgivning
har delar av vårt innehav därefter omplacerats. Inriktningen är fortfarande att vi har kvar de långsiktiga aktieinnehav

som under många år gett goda utdelningsintäkter till föreningen. Målet är att i möjligaste mån undvika avyttringar

eftersom det äventyrar föreningens ekonomiska bas i form av årlig utdelning. Utdelningsintäkter från aktier och fonder

används som grund för att finansiera föreningens verksamhetsunderskott. Därutöver är föreningsbidraget från

Göteborgs kommun den allmänna intäkt till verksamheten som utgör basen för föreningens verksamhet.

En betydelsefull tillgång för föreningens medlemmar är fastigheten Strannegården 1:187. Fastigheten har ett bokfört

värde på endast 1 kr eftersom den erhölls som gåva 1967 med villkor att den skulle tjäna sitt ändamål för all framtid och

att den inte fick avyttras. Ytterligare ett villkor var att det skulle bildas en stiftelse benämnd Dolores och John

Johanssons Stiftelse som har till ändamål att på fastigheten Strannegården 1:187, Onsala i Kungsbacka kommun bereda
rekreation och vård åt personer med multipel skleros (MS) eller likartad organisk nervsjukdom, huvudsakligen för
medlemmar i Neuroförbundet Göteborg. Verksamheten på D & J Strannegården har under åren 1968- 1999 haft status

som enskilt vårdhem. Sedan år 2000 har verksamheten haft en annan inriktning och istället fungerat som
rehabiliterings- och rekreationsanläggning för våra medlemmar och i mån av plats även för andra föreningars

medlemmar med MS eller likartad organisk nervsjukdom.
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De ändamålsbestämda medlen i Frändbergs fond tillfördes föreningen 2002 genom Margaretha Frändbergs testamente.
Margaretha föreskrev att medlen skulle användas som ‘vård och bistånd till behövande MS-sjuka”. 1 enlighet med
testamentet avsätts årets avkastning till ett särskilt konto under rubriken “Disponibla medel för vård/bistånd Frändbergs
Fond”. Dessa medel som utifrån terminologin i ny lagstiftning 2014 kan anses vara reserverade för användning till vård
och social hjälpverksamhet för M5-sjuka blir tillgängliga och med att bokslutet är fastställt. Styrelsen ska besluta om
vad dessa medel ska användas till under det kommande verksamhetsåret. En särskild redovisning som visar hur dessa
disponibla medel har använts ska årligen lämnas som not kommande bokslut. De Frändbergska medlen är samlade i
en särskild depå hos SEB Intuitioner och Stiftelser med diskretionät förvaltning. Uppdraget till förvaltaren styrs genom
en tydlig och strikt placeringsinstruktion med krav på begränsat risktagande och etisk hänsyn.

Effektrapport

Neuroförbundets uppdrag på riksnivå består av tre delar:

• Vi ska företräda våra med lemmars intressen och behov i allt vi gör.
• Vi ska genom insamling till Neurofonden och andra till oss närstående stiftelser bidra till forskning inom neurologi.
• Vi ska kämpa för ett samhälle där alla med neurologiska diagnoser ska ha samma möjligheter som andra.

Neuroförbundet Göteborg ska inom ramen för riksförbundets uppdrag verka lokalt och har enligt stadgar för
lokalförening uppdraget indelat i tre områden:

• Vi ska som intresseförening, verka för samhällsförändringar till gagn för personer med neurologisk diagnos. Där så är
lämpligt kan detta ske i samverkan med andra organisationer.

• Vi ska som serviceförening komplettera samhällets resurser och utbud av service till medlemsgrupperna.
• Vi ska som kamratförening stimulera medlemmarna, deras anhöriga och andra till gemensamma insatser och
kamratlig samvaro.

Under 2021 har vi haft stora utmaningar på grund av pandemin men kan med glädje konstatera att uppdragen trots allt
har kunnat uppfyllas mycket med hjälp av digitala möten och sociala mediet.
Vi mäter våra framgångar i förhållande till vått definierade uppdrag 2021. Som lokalförening finns vi nära våra
medlemmar och ska inom ramen för service och kamratverksamheten ge råd och stöd till personer med neurologisk
sjukdom och deras anhöriga. Detta sker normalt genom nysjukekurser, temaföreläsningar, diagnosgruppsträffar mm. En
annan viktig del brukar vara erfarenhetsutbyten vid till exempel caféträffar och andra aktiviteter där medlemmar får tips
och råd om konsten att leva med sin diagnos och ha ett fortsatt bra liv.

Vårt mål inom kamratverksamheten uppfylls genom att vi normalt planerar och erbjuder ett brett utbud av aktiviteter
som väcker intresse och är anpassade så alla medlemmar kan delta.

Vårt mål som intresseförening uppfylls genom att vi aktivt verkar för förbättrad vård, omsorg och service från samhället.
Neutoförbundet Göteborgs mål är att opinionsbilda för bättre Neurosjukvård, rehabilitering och samhällsservice lokalt i

Göteborg och med omnejd samt att på länsnivå driva gemensamma intressepolitiska frågor samverkan med andra
föreningar inom Neuroförbundet Västra Götaland.

Styrelsen

Vid årsmötet som genomfördes digitalt den 17 mars 2021 valdes styrelsen enligt följande:

Kent Andersson, Ordförande

Sara Ekström, ledamot

Michael Ahlberg, ledamot

Lars Blomqvist, ledamot

Mattias Lärk, ledamot

Tor Farbrot, ledamot

Martin Rådberg, ledamot. Avgick under året och platsen lämnades vakant

Margaretha Sahlin, suppleant

Erik Dahlström, suppleant
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Revisorer:

Charlotte Severin, Aukt. revisor

Agne Lundberg, Förtr. revisor

Margaretha Andersson, revisorssuppleant

Margareta Svensson, revisorssuppleant

Adjungerad läkare:

Oluf Andersen

Studieorganisatör:

Kansliet

2021

26 203 767 kr

4 273 367 kr

1 282 626 kr

235 507 kr

0 kr

31 995 267 kr

2019

26 203 767 kr

3 199 338 kr

963 354 kr

235 507 kr

0 kr 300 000 kr

31120608kr 30 901 966 kr

2018

26 203 767 kr

2 687 285 kr

799 558 kr

235 507 kr

300 000 kr

30226117kr

Vid det konstituerande styrelsemötet direkt efter årsmötet valdes

Sara Ekström till vice ordförande

Michael Ahlberg till kassör

Madeleine Kyllerfeldt till adjungerad sekreterare

Firmatecknare valdes enligt närsluten bilaga till årsmötesprotokollet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset Covid-19 kan få en fortsatt negativ effekt på föreningens resultat på nya året.
Styrelsen sätter alltid medlemmarnas hälsa främst och vi kan inte fullt ut bedöma vilken den ekonomiska effekten kan
bli av att viss verksamhet ej kommer att kunna genomföras enligt plan. Vi följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande
åtgärder för att begränsa effekten.

FLERÅRSÖVERSIKT

2107-2112 2001-2012 1901-1912 1801-1812 1701-1712

Verksamhetsintäkter 1 594 776 1 806 171 2 086 934 2053 311 2 067 183
Verksamhetskostnadet -3 664 604 -3 646 706 -3 781 514 -3 329 583 -3 427 040
Verksamhetsresultat -2 069 828 -1 829 882 -1 694 580 -1 276 272 -1 353 857
Finansiellt resultat 2 051 242 1 576 249 1101 038 1 425 542 839 391
Årets resultat -18 586 -253 633 -593 542 149 269 -514 476

FÖRÄNDRINGAR 1 EGET KAPITAL

Ändamåls- Balanserat Årets Totalt
bestämda resultat resultat

medel

Ingående balans 2021 -01-01 31101 990 1 599 692 -253 634 32448048
Resuttatdisposition:

Använda medel -921 379 -921 379
Tillförda medel 1 814 658 1 874 658
Föregående års resultat -253 634 253 634 0
Årets resultat -18 586 -18 586

Belopp vid årets utgång 31 747 635 1 853 326 -272 220 33 322 741

Föreningens egna kapital består av ändamålsbestämda medel.

Frändbergs fond:

Omplaceringsresultat Frändb. Fond:

Disp. medel Frändb. Fond:

Maria Vikrots ALS-Fond:

Lotta Anderssons Minnesfond

Summa:

2020

26 203 767 kr

3 740 336 kr

921 379 kr

235 507 kr

&
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RES ULTATRÄKNING 1

2021-01-01 2020-01-01
2021-72-31 2020-12-31

VERKSAMHETSINTÄKTER

Medlemsavgifter 2 181 995 183 715

Gåvor 90366 57715
Bidrag 3 1179315 1275177

Övriga versksamhetsintäkter 743 100 289 562

Summa verksamhetsintäkter 1 594 776 1 806 169

VERKSAMHETSKOSTNADER

Ändamålskostnader -3 085 309 -3 047 774

Administrationskostnader -579 295 -588 337
Summa verksamhetskostnader -3 664 604 -3 636 051

VERKSAMHETSRE$ULTAT 4 -2069828 -7 829 882

FINANSIELLA OCH EXTRAORDINÄRA POSTER

Utdelning från långsiktiga värdepappersinnehav 1 445 766 384 504

Summa finansiella och extraordinära poster 1 445 766 384 504

Resuttat efter finansietta intäkter -624 662 -7 445 378

Vinst/förlust sålda långfristiga värdepapper 604 625 1193 394

Räntekostnader och liknande resultatposter -60 -1 650
Övriga extraordinära poster 1 511 —

FRÄNDBERGS FOND

Årets avkastning Frändbergs fond 1 814 658 1 463 378
Avsatt till omplaceringsresultat Frändbergs fond -532 032 -541 998
Avsatt till disponibla medel Frändbergs fond -1 282 626 -927 379

RESULTAT EFTER FINANSIELLA och EXTRAORDINÄRA POSTER -78 586 -253 633

Årets resuttat -78 586 -253 633
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BALANSRÄKMNG 1

2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MA TER/ELLA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR

Fastighet Strannegården 1:187 5 1 1

FINA N5IELM TILLGÅNGAR

Långfristiga värdepappersinnehav 6, 7, 8 1 659 222 1 661 094
Långfristiga värdepappersinnehav Frändbergs Fond 9 31 572 829 30 660 586

Summa anläaaninastillaånaar 33 232 052 32 321 681

OMSÄTTNI NGSTILLGÅNGAR

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Fordringar netto till närstående organisationer 85 499 —

Övriga fordringar 77 555 5 350
Upplupna intäkter, förutbetalda kostnader 151 124 97706

LIK VIDITETSKONTON

Kassa, bank & plusgiro 132 325 702 450

Summa omsättningstillgångar 446 503 805 506

SUMMA TILLGÅNGAR 33678555 33127187

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Balanserat kapital 1 346 059 1 599 692
Ändamålsbestämda medel 9 31 995 268 31101 990
Årets resultat -18 586 -253 634

Summa eget kapital 33 322 741 32 448 048

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 18 864 17 654
Skatteskuld 4 995 18 327
Skulder netto till närstående organisationer 80 496 274 319
Övriga skulder 77 964 45 666
Erhållna, ej nyttjade bidrag 11 250 164283
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 162 245 158 890

Summa kortfristiga skulder 355 814 679 139

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 33 678 555 33 727 187
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NOTER

Not 1 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redo visnings- och värderingsprinciper

Valt regelverk

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 201 2:1, Ärsredovisning och koncernredovisning

fK3).

Verksamhetsintakter

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan till verkliga värdet av det som erhållits eller
kommer att erhållas. Nedan beskrivs för respektive intäktspost när intäktsredovisningen sker.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattat inbetalningar för medlemskap i organisationen. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning

från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till
dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration)
redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. Erhållna bidrag värderas till det verkliga
värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.

Övriga verksamhetsintäkter

Övriga intäkter består till stor del av deltagaravgifter vid olika genomförda aktiviteter samt avgifter för utställares
deltagande vid evenemang mm.

Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnader delas in i ändamåls- och administrationskostnader.

Ändamålskostnader består av direkta ändamålskostnader såsom kostnader fört ex studiebesök, guider, träningsledare,
anpassade bussar mm samt samkostnader i form av indirekta kostnader såsom t ex lokal och kontorskostnader.
Administrationskostnader består av personalkostnader, styrelsekostnader, revision, bank-avgifter samt samkostnader i
form av indirekta kostnader såsom lokal- och kontorskostnader.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som
awiker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och
tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader (upplupet anskaffningsvärde)

skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras
mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom
överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.
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Not 2 Medlemsavgifter 2021 2020

Medlemsavgifter 787 995 183 715

181995 183715

Fullbetalande medlem i Neuroförbundet Göteborg har under 2021 betalat 360 kr i medlemsavgift vilket även innefattat

medlemskap riksförbundet. Anhörigmedlemmar har under 2021 betalat 780 kr i medlemsavgift och orsaken till den
lägre avgiften för dessa är att de inte erhåller en egen tidning. De är i övrigt likvärdiga medlemmar i föreningen.
Avgiftens inbetalning görs till riksförbundet som enligt kongressbeslut får behålla 192 kr. Resterande 168 kr per medlem
överförs till lokalföreningen.

Föreningen hade enligt Riksförbundet vid verksamhetsårets slut 1114 medlemmar varav 758 var kvinnor och 354 var

män, 2 personer har ej angivit något kön. 999 personer var huvudmedlemmar, 113 var anhörigmedlemmar och 2 heders
medlemmar. Detta innebär en ökning med 2 personer totalt under 2021.

Not 3 Beviljade bidrag under året 2021 2020

Göteborgs Stad Föreningsbidrag 300 000 300 000
Neurofonden 180 950 83 899
Stiftelsen till Anders Ulffs minne 12 750 37 500
LOK-Stöd 3 615 7 320
Norrbacka Eugeniastiftelsen 16 161 0
Kungälvs kommun 2 100 900
SPSM 9 520 0
Frändbergsfond,seävennotlo 121 379 463354
Bidrag till personalkostnader 14 363 0
ABF 7 000 3 500
Läns-HSO i Göteborg & Bohuslän Landstingsomr Understödsstiftelsen 12 783 4217
Bidrag Riksidrottsförbundet via IdrottOnline 21 000 0
Göteborgs Stad övriga 1 859 0
Övriga bidrag 476 435 374 487

1179315 1 275 177

Not 4 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden 2021 2020

Löner och andra ersättningar

Totala löner och ersättningar 1146 787 1113 531
Lönebidrag -553 325 -618 165
Totala löner och andra ersättningar 593 462 495 366

Sociala kostnader och pensionskostnader

Sociala kostnader 427 026 285 709
(varav pensionskostnader till övriga anställda) 82 806 29 602
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner 7 020 488 780475

Medetantatet anställda

Kvinnor 5 5
Medelantalet anstättda 5 5

Medelantal anställda räknat som heltidstjänster motsvarar 3,45 st. år 2020 och 2021. Tjänsterna är fördelade på fyra
deltider och en heltidstjänst under året 2021. Under året har en anställd slutat och en ny medarbetare har anställts i
dess ställen. En tjänsteman har gått från långtidssjukskriven till tjänstledig.
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Not 5 Fastigheten Strannegärden 1:187

Fastigheten Strannegården 1:187 erhölls som gåva 1967 med villkor att den skulle tjäna sitt ändamål för all framtid och
att den inte fick avyttras. Dolores och John Johanssons stiftelse arrangerar rehabilitering- och rekreationsvistelser för
Neuroförbundets medlemmar på anläggningen under nio veckor under sommaren.

Not 6 Långsiktiga placeringar

Föreningens långfristiga placeringar i värdepapper finns samlade i en depå hos SEB Institutioner och stiftelser.
Innehaven i aktier och andra värdepapper är till största delen införskaffade på 1960- och 1970-talet. Värdepappren
består huvudsakligen av aktier i banker och investmentbolag med hög utdelning. Största innehaven är Investor AB,
Volvo AB och Svenska Handelsbanken, se vidare not 8.

Not 7 Försäljning av långfristiga värdepapper

För att finansiera underskotten i verksamheten och säkerställa likviditeten är försäljning av långfristiga värdepapper
ibland nödvändig. Under 2021 sålde föreningen 3 120 st av det totala innehavet i aktien Investor AB. Aktierna såldes
med en vinst på 604 516 kr.

Not 8 Värdepappersdepå SES

Föreningen hade under 1960- och 1970-talet regelmässigt stora överskott beroende på rikliga gåvor och testamenten.
Under tidigare delen av 1970-talet användes bankmedel i betydande omfattning för inköp av aktier i banker och
investmentbolag. Även senare har aktier köpts eller erhållits genom testamenten. Under 2011 samlades föreningens
olika värdepappersinnehav i en gemensam värdepappersdepå hos SEB Institutioner & Stiftelser. Utifrån aktiv rådgivning
har delar av vårt innehav därefter omplacerats. Inriktningen är fortfarande att vi har kvar de långsiktiga aktieinnehav
som under många år gett goda utdelningsintäkter till föreningen.

En del av kapitalet är placerat i fonder som ska utgöra en kortfristig reserv för att klara finansiering av föreningens
likviditetsunderskott i den löpande verksamheten. Beroende på stora värdestegringar främst under de senaste
decennierna och hur tidigare avyttringar har bokförts utgör det sammanlagda bokförda inköpspriset för kvarstående
innehav av aktier och andelar i fonder endast en liten del av aktuellt marknadsvärde. Marknadsvärdet på föreningens
totala innehav av värdepapper har under 2021 ökat till 47 612 450 kr, dvs, med 34%. Inklusive årets utdelningar blir
ökningen 39 % att jämföra med Stockholmsbörsens OMX index under samma period ökade med 35 %.

Not 9 Frändbergs fond

Frändbergs fond tillfördes föreningen 2002 genom Margaretha Frändbergs testamente. 1januari 2005 överfördes första
delen av de Frändbergska bankmedlen till en depå hos SEB med diskretionär förvaltning. Uppdraget till SEB:s
kapitalförvaltare styrs genom en tydlig och strikt placeringsinstruktion. Med krav på begränsat risktagande och etisk
hänsyn ska intjänad avkastning delas ut nästkommande år så att den kan disponeras av styrelsen och användas för vård
och bistånd i enlighet med testamentet.

Fondens bokförda värde utgörs dels av värdepapper anskaffade för 31 098 136 kr, dels ett depåkonto för likvida medel
på 474 693 kr. Förvaltningen hos SEB har för 2021 gett en disponibel avkastning på netto 1 282 626 kr samt
realisationsvinster på 532 032 kr. Marknadsvärdet på fondens placering hos SES uppgår 31 dec 2021 till 39203 112 kr.
Årets totala avkastning inklusive värdesteg ring visar en ökning på 21,35 % att jämföra med SEB:s viktade
jämförelseindex på 20,30 %
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Not 10 Ändamålsbestämda medel

Frändbergs fond tillfördes föreningen 2002 genom Margaretha Frändbergs testamente. Som en del av testamentet

ingick delägarskap med 50 i en hyresfastighet med tillhörande förvaltning. Då en av delägarna avled såldes

fastigheten vilket ökade fondens egna kapital med 27 682 298 kr.

Av de för användning under 2021 års avsatta disponibla medel i Frändbergs fond, 921 379,29 kr, har

800 000 kr getts som bidrag till den rekreations- och rehabiliteringsverksamhet för MS-sjuka som bedrivs av Dolores &
John Johanssons Stiftelse på Strannegården i Onsala. Resterande 721 379,29 kr har getts som bidrag till Neuroförbundet

Göteborgs Kompassen, ett projekt som bland annat tillgodoser MS sjukas behov av råd och stöd. Genom Kompassen

kan MS-sjuka få hjälp att hitta rätt i sitt liv med hänsyn till de funktionshinder man har.

Maria Vikrots Als-fond på 250 000 kr är ändamålsbestämda medel som skall användas till ‘aktiviteter för ALS-drabbade

och deras anhöriga’. Neuroförbundet Göteborg mottog i slutet av oktober 2016 med stor tacksamhet en testamenterad

gåva på 250 000 kr från Maria Vikrot Testamentsgåvan har därför avsatts till Maria Vikrots ALS-fond. Ingen aktivitet har
dock kunnat genomföras under 2021 på grund av pandemin,

Not 11 Händelser efter balansdagens utgång

Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset Covid-19 kan få en fortsatt negativ effekt på föreningens verksamhet och
ekonomi även under det nya året. Styrelsen sätter alltid medlemmarnas hälsa främst och trots att pandemin nu pågått i

två år, är det omöjligt att förutse hur verksamheten kommer att påverkas framåt. . Vi följer aktivt utvecklingen och vidtar
löpande åtgärder för att begränsa effekten.
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Not 12 Slutord

Styrelsen för Neuroförbundet Göteborg vill framföra sitt varmaste tack till alla dem som på olika sätt medverkat till att

föreningen under 2021 har kunnat bedriva all den viktiga verksamhet som genomförts till glädje och nytta för våra

med lem rna r.
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