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Svenska PostkodLotteriet

Som förmånstagare har Neuroförbundet under 2015 drivit projekt 
som har möjliggjorts med stöd av PostkodLotteriet. Målet med alla 
projekt är att ge stöd och kraft till enskilda individer som lever med 
en neurologisk diagnos eller funktionsnedsättning. 

Projekt med stöd har under 2015 drivits inom områdena: 
Diagnosstöd, opinionsbildning, juridiskt stöd, 
kommunikation och insamling. 

Det treåriga informationsprojektet BrainBus är fi nansierat av 
PostkodLotteriets projektområde för mångfald och tolerans. 
Projektet drivs av Neuroförbundet tillsammans med Parkinson-
förbundet. Syftet är att allmänheten ska lära sig mer om hur det är 
att leva med neurologiska diagnoser.

Svensk Insamlingskontroll

Neuroförbundets 90-konton granskas av Svensk insamlings-
kontroll. Med den kontrollen garanteras att penninginsamlingar 
sker på ett ansvarsfullt och korrekt sätt och att pengarna används 
till ändamålet, samt att gränsen för administrations- och insam-
lingskostnader inte överskrids.

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII

Neuroförbundet är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlings-
råd, FRII - en branschorganisation som arbetar för tryggt givan-
de. Bland FRIIs medlemmar fi nns Sveriges största och ledande 
insamlingsorganisationer. FRII verkar för att öka förtroendet för 
insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring, kompe-
tensutveckling och att driva strukturfrågor för att minska hindren 
för insamling samt att främja och marknadsföra branschen mot 
givare, myndigheter och organisationer. Insamling ska bedrivas 
transparent, etiskt och professionellt.

Neuroförbundet i sociala media

facebook.com/nervsystemet

@neurosweden

@neuroforbundet och @brainbus_se

Neuroförbundet
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Inledning
Utvecklingen inom neurologin går på vissa 
områden otroligt snabbt. Bättre diagnostise-
ringsmöjligheter och nya behandlingsmöjlighe-
ter ger bättre förutsättningar och ger hopp om 
en lättare vardag för många av våra medlem-
mar.  Inom andra områden går dock utveck-
lingen alltför långsamt och de rättigheter vi så 
hårt har kämpat för ifrågasätts och riskerar 
att försämras. Kommunernas och landstingens 
spariver resulterar i, för många, en kamp mot 
myndigheter och beslutsfattare. Neuroförbun-
det har därför en viktig roll att fylla, både för 
samhället och för den enskilda individen.

Neuroförbundet är Sveriges första intresseor-
ganisation specialiserad på neurologi. Vi arbe-
tar för att öka och sprida kunskap om neuro-
logi och hur det är att leva med en neurologisk 
diagnos. Vårt mål är att alla som lever med en 
neurologisk diagnos ska ha samma möjlighe-
ter och rättigheter som andra.

2016 präglades av ihärdigt arbete inom våra 
prioriterade områden; medlemskommunika-
tion och insamling till forskning och opinions-
bildning. Kommunikationen med våra med-
lemmar utvecklas ständigt via fysiska möten, 
hemsida och nyhetsbrev och vårt genomslag 
i sociala medier är stort. Många följer oss via 
Facebook och Twitter där vi dagligen delar 
med oss av viktiga nyheter och refl ektioner 
från Neuroförbundet. Dialogen med var och 
en som kommenterar våra inlägg och agerar 
tillsammans med oss är ovärderlig. Tillsam-
mans ger vi neurologin en röst och ett ansikte. 

Neuroförbundet kunde även 2016 ge forsk-
ningsbidrag till angelägen forskning som 
kan underlätta vardagen för människor med 
neurologiska diagnoser. Vår ambition är att 
våra givare ska känna en nära koppling  mel-
lan sin gåva och de forskningsprojekt som får 
stöd. Många insamlingsinitiativ tas också av 

privatpersoner och dessa personers brinnande 
engagemang ger ytterligare röst till alla som le-
ver med en neurologisk diagnos. Engagemang 
smittar av sig och ger oss kraft att fortsätta 
kämpa tillsammans.

Neuroförbundet bildar opinion både lokalt- 
och nationellt. Vi arbetar ständigt för att 
sätta neurologin på kartan och för att bidra 
till utveckling och förbättring. 2016 gav vi 
ut Neurorapporten om Patienten och neu-
roteam. Med vår kunskap bidrar vi i arbete 
med nationella riktlinjer och vi förmedlar 
våra medlemmars erfarenheter till politiker 
och beslutsfattare. Bloggar, debattartiklar och 
uppvaktningar bygger på dialogen med våra 
medlemmar och återkoppling från våra lokal-
föreningar. Tillsammans är vi starka.

Neuroförbundet fortsätter att locka nya 
medlemmar, något vi är mycket stolta över. 
Tack för förtroendet i vårt ständiga arbete för 
att göra livet lättare för alla som lever med en 
neurologisk diagnos. 

Lise Lidbäck
Förbundsordförande

Kristina Niemi
Kanslichef
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Livslust, full delaktighet och en stark framtidstro

Dessa ledord genomsyrar vår verksamhet när vi arbetar för vår vision: 
Ett samhälle där personer med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter 
som andra. Neuroförbundet vill göra livet lättare för alla med en neurologisk diagnos. 

Neuroförbundet är: 
• En allmännyttig ideell organisation
• Förbundet bildades 1957, första föreningen startade 1952
• Förbundet är partipolitiskt obundet
• En rikstäckande organisation med föreningar i hela landet

Vårt uppdrag kan grovt delas in i tre huvuddelar;
• att ge stöd till våra medlemmar och tillgodose medlemmarnas intressen
• att bidra till forskning genom insamling
• att bilda opinion och driva framgångsrikt påverkansarbete
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Magnus Andersson är koordinator för våra rättsombud.  Han 
håller även föreläsningar om lagar, rättigheter och praxis. 

Inom detta uppdrag fi nns vårt arbete med att 
ge bra stöd till medlemmar som lever med 
neurologisk diagnos och till deras anhöriga. 
Exempel på dessa insatser är förbundets rätts-
ombud, diagnosstödjare, olika aktiviteter som 
seminarier, föreläsningar och familjevecka på 
sommaren. 

Här återfi nns dessutom all vår kommunika-
tions- och informationsverksamhet till med-
lemmar och presumtiva medlemmar liksom 
hela vårt föreningsliv. 

Via våra 78 föreningar samt länsförbund och 
distrikt runt om i landet erbjuds medlemmar 
en rad sociala aktiviteter, möjligheter till er-
farenhetsutbyte och kunskapsinhämtning om 
exempelvis neurologiska diagnoser, lokal och 
regional tillgång till vård, rehab och kommu-
nala insatser.

Här erbjuds medlemmar även att engagera 
sig, exempelvis i att stödja och hjälpa andra.

Stöd till medlemmar

Rättsombud och juridisk rådgivning

Neuroförbundets medlemmar får via förbun-
dets rättsombud kunnig vägledning i sociala 
rättigheter samt aktiv hjälp i myndighetskon-
takter eller vid överklagan. 

Rättsombuden är engagerade och ideellt 
arbetande medlemmar, som förutom sin egen 
livserfarenhet får fortlöpande utbildning om 
rättspraxis och möjlighet till erfarenhets-
utbyte. 

Via föreläsningar runt om i landet erbjuder vi 
också medlemmar och icke-medlemmar infor-
mation om olika lagområden, som är viktiga 
att känna till om du lever med neurologisk 
diagnos. 

Förutom den personliga nyttan av denna 
verksamhet bekräftar årets statistik att nöjda 
personer som fått stöd av oss i juridiska frå-
gor, gärna blir medlemmar och goda ambassa-
dörer för förbundet. 

Våra lokalföreningar anordnar föreläsningar och föredrag med 
olika teman kring neurologiska diagnoser. 
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Diagnosstödjare

Förbundets diagnosstödjare är engagerade 
och ideellt arbetande medlemmar, som ger 
råd, stöd och information till enskilda perso-
ner i en besvärlig livssituation. Ett väl utveck-
lat diagnosstöd bidrar enligt vår bedömning 
till ett högre medlemsvärde, vilket på sikt 
ökar våra möjligheter att underlätta livet 
för den som lever med en neurologisk diag-
nos. Därför har vi under året börjat begära 
medlemskap som villkor för att få del av den 
service som diagnosstödjarna kan ge.

Neuro på sta’n

Förbundets stora satsning under året vad 
gäller utåtriktade aktiviteter var en turné på 
sex platser i två län, på temat Neuro på sta’n. 
Under en samlad eftermiddag på sex platser 
anordnades seminarier om neurologi, rehabili-
tering och om att vara anhörig. 

Seminarierna kombinerades med vår rullande 
utställning BrainBus, som fanns uppställd på 
en publik och central plats på respektive ort. 

Under 2016 engagerade vi fl era unga diagnosstödjare inom 
ms-området.

Tack för en fantastisk BrainBus turné under åren 2014-2016. Många glada möten och minnen bär vi med oss, men framför allt vet 
vi att turnén varit uppskattad och lärorik bland de tusentals besökarna som sett vår mobila utställning om hjärnan.
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I BrainBus fanns spännande prova-på-akti-
viteter med anknytning till neurologin och 
hjärnan, information om neurologi och några 
exempel på neurologiska diagnoser samt ett 
upprop om namninsamling för mer resurser 
till neurologin. Alla aktiviteter var gratis och 
öppna för allmänhet och medlemmar. Samt-
liga aktiviteter har resulterat i värvning av 
nya medlemmar, vilket var ett av målen med 
aktiviteterna. Vi har också bidragit till att 
öka enskilda personers kunskap om diagno-
ser, möjligheter till behandling och att kunna 
hantera sin livssituation.

Såväl stora som små besökare testade de kluriga aktiviteterna  som fanns i BrainBus under sommarens turné.

Under 2016 besökte vi 19 orter och tog emot närmare 12 000 
besökare under 40 utställningsdagar. Kampanjen fi ck även 
mycket uppmärksamhet i media.



11

Neurodagen 2016 

Tiden strax före och efter Neurodagen den 28 
september (förbundets födelsedag) genomförs 
varje år en stor mängd aktiviteter runt om 
i vårt föreningsliv. För varje år ökar antalet 
deltagande föreningar, så även 2016. 

Inför 2016 års Neurodag kunde föreningar 
ansöka om extra medel från förbundet till ak-
tiviteter. Dessutom fanns tillgång till speciellt 

framtaget kampanjmaterial. Med en gemen-
sam kampanjtid kan resurser samordnas på 
ett effektivt sätt och en viktig intressefråga 
föras fram med större tryck gentemot samhäl-
lets beslutsfattare. 

En gemensam kampanjtid ger också möjlighet 
att marknadsföra förbundet, vår verksamhet 
och värva fl er medlemmar. Temat för året var 
”Patienten och neuroteam”.

De fl esta föreningar väljer aktiviteter med någon form av informativt och/eller medlemsrekryterande inslag. Det är en impone-
rande mängd aktiviteter som genomförs. Varje år anordnar över 60 föreningar någon typ av neurodagsverksamhet.

2016 års tema var ”Patienten och neuroteam”. Några länsförbund valde också att genomföra rehabiliterings-konferenser i sam-
band med neurodagen. Neurodagen den 28 september, och veckorna i dess anslutning, har blivit något som vårt föreningsliv 
verkligen uppskattar att samlas kring.
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Bidrag till forskning

Ett viktigt ändamål för Neuroförbundets 
verksamhet är att bidra till neurologisk forsk-
ning. Detta sker framför allt genom insamling 
till förbundets forskningsfond NHR-fonden.

NHR- Fonden delar årligen ut forskningsan-
slag och stipendier till neurologisk forskning 
utifrån inkomna ansökningar. Ansökningarna 
granskas av en särskild kommitté, bestående 
av ledande forskare och kliniskt verksam-
ma neurologer, profession och lekmän med 
erfarenheter från området. 

De forskare inom neurologi, som i första 
hand får del av forskningsmedlen, är kliniskt 
verksamma. Klinisk forskning prioriteras, det 
vill säga forskning som ligger nära i tiden att 
komma patienter till godo och som dessutom 
underlättar vardagsnära problem för personer 
som lever med neurologisk diagnos. Forskare 
som i första hand får del av fondens årliga 
utdelning, är också ofta i början av sin forsk-
ningskarriär.  

Stipendier för extra uppmärksamhet

För att dels kunna ge vissa forskare och forsk-
ningsområden extra uppmuntran och dels ge 
extra uppmärksamhet till fondens ändamål, 
delas varje år stipendier ut till särskilt ange-
lägna områden. Utdelningen av stipendierna 
görs i ett publikt sammanhang. 

Under 2016 delades tre stipendier ut till lika 
många forskare, till ett sammanlagt värde av 
1 milj kronor. Stipendierna delades ut vid tre 
olika tillfällen.

Det största stipendiet på 500 000 kronor gick till organisatio-
nen International Progressive MS Alliance, som startat ett sär-
skilt forskningsområde om progressiv ms. Det är område inom 
ms-forskningen, som länge varit eftersatt.

Ett stipendium på 250 000 kronor gick till Elisabet Westerberg, 
Akademiska sjukhuset i Uppsala, för hennes patientnära forsk-
ning om hur fysisk träning påverkar muskeltröttheten och 
sjukdomsförloppet vid Myasthenia Gravis (MG), både på kort 
sikt och över tid. 

Ett stipendium på 250 000 kr gick till docent och överläkare 
Gunnar L Olsson, Karolinska universitetssjukhuset Solna för 
projektet "Prevalens och påverkan av psykoneuroimmunolo-
giska faktorer vid Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthets-
syndrom ME/CFS"
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Insamling i nya former

Förutom de insamlingsbrev som skickats 
ut regelbundet till Neuroförbundets trogna 
givare, provas kontinuerligt nya insamlingsak-
tiviteter. En internationell insamling på temat 
”Kiss ms goodbye” syftade till att samla in 
pengar via sociala medier genom att ”sälja” 
kyssar till förmån för ms-forskning. 

I Göteborg och Stockholm genomförde våra 
föreningar på respektive orter Neuroprome-
naden, för att samla in pengar till generell 
neurologisk forskning. 

Ett antal insamlingsaktiviteter anordnas också 
på enskilda personers initiativ eller av fören-
ingar. Värt att nämnas även 2016 är Hens-
måla Triathlon som genom att anordna en 
tävling, samlade in över 110 000 kronor till 
als-forskning. 

I värmländska Arvika har en enskild medlem 
under fl era år anordnat en musikfest, där 
överskottet går till ms-forskning.  

Via förbundets egen gåvosajt Neurogåvan, 
har enskilda insamlingsaktiviteter också ge-
nomförts i en rad olika syften. 

Göte Persson är eldsjälen som anordnar rock mot ms i Arvika.

Stortavla i tunnelbanan med kampanjen ”Kiss ms goodbye”.

Neuropromenaden har ingen avgift, istället uppmanas alla 
som deltar att sätta in ett belopp på www.neurogavan.se

Insamling till als-forskning via triatlon-tävling i Hensemåla.
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Bilda opinion

Målet för vår opinionsbildning är ett samhälle 
där alla med neurologiska diagnoser ska ha 
samma möjligheter och rättigheter som andra. 

Under 2016 har vi utökat våra kontakter 
framför allt bland neurologins beslutsfattare 
i syfte att så tidigt som möjligt komma in i 
olika beslutsprocesser. 

Konkreta exempel är de första nationella rikt-
linjerna för Parkinson och ms, som blev klara 
i början av året, och arbetet med nya riktlinjer 
för epilepsi, som startades. Inom båda dessa 
projekt är Neuroförbundet representerat. 

Under året intensifi erades även arbetet med 
kvalitetsregister inom neurologin, då fl er re-
gister tog med representanter från förbundet.

Almedalen: Vi satte neurologin på kartan

Att vi har kunnat öka vår representation och 
närvaro i olika beslutsfattande sammanhang 
blev tydligt under politikerveckan i Almedalen 
2016. Vår närvaro efterfrågades på ett stort 
antal seminarier, som även har lett till fortsat-
ta kontakter efteråt. Vår medverkan bidrog 
till att neurologin kom upp på dagordningen 
när vårdfrågor debatterades.
 

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström i samtal med Neuroför-
bundets ordförande Lise Lidbäck i Almedalen på Gotland.

Lördag den 3 december hölls en landsomfattande manifest-
ation och demonstration för att rädda den 22-åriga LSS-refor-
men om personlig assistans. 
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Neurorapporten 2016 

Tar upp behovet av neuroteam

Neurorapporten publicerar förbundet varje år. 
Den är del i en långsiktig strategi med syftet 
att synliggöra brister och möjligheter inom 
olika delar av neurologin. 

Neurorapporten 2016 ”Patienten och neuro-
team”, fi ck ett positivt mottagande av profes-
sion och beslutsfattare. Rapporten innehåller 
många konkreta bevis för behovet av bättre 
uppföljande vård för våra medlemmar, som 
många gånger har komplexa vårdbehov. 

Den innehåller också förslag och tankar på 
hur vården inom neurologi skulle kunna 
förbättras. Då väldigt lite fi nns skrivet i detta 
ämne kommer rapporten att vara till stor nyt-
ta i många olika sammanhang framöver.

Projektet BrainBus avslutades

Under 2016 genomfördes tredje året av 
Neuroförbundets och Parkinsonförbundets 
tre-åriga projekt med en mobil utställning om 
hjärnan och hjärnans sjukdomar. Projektet 
har fi nansierats av Postkodsstiftelsen. Syftet 
är att sprida information till allmänheten för 
att alla som lever med neurologiska diagnoser 
ska kunna leva ett bra liv. 

Under detta tredje och sista år prioriterades 
norra delen av landet. BrainBus blev mycket 
uppmärksammat i media och bland allmän-
heten även i denna del av landet. 

Under hela treårsprojektet har BrainBus be-
sökts av drygt 36 000 personer, i ca 70 städer 
under 134 utställningsdagar. 

Ett neuroteam bör bestå av neurolog och specialistsjuksköter-
ska samt minst tre av yrkesgrupperna fysioterapeut, arbetste-
rapeut, kurator, logoped, dietist, psykolog/neuropsykolog och 
uroteraoeut.

Projektet BrainBus - en uppskattad rullande utställning om 
hjärnan och hjärnans sjukdomar. Informationsprojektet på-
gick mellan 2014-2016.
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Förvaltningsberättelse

NEUROFÖRBUNDETS ÄNDAMÅL, VISION 

OCH UPPDRAG 
Neuroförbundet är Sveriges första intresse-
organisation specialiserad på neurologi. Vi 
står för livslust, full delaktighet och en stark 
framtidstro. 

Vår vision är ett samhälle där personer med 
neurologiska diagnoser har samma möjlig-
heter och rättigheter som andra. Neuroför-
bundet vill göra livet lättare för alla med en 
neurologisk diagnos.

Neuroförbundet är en allmännyttig ideell 
organisation, som bildades 1957. Förbundet 
är partipolitiskt obundet.

Neuroförbundets uppdrag kan grovt delas in i 
tre huvuddelar;
• att ge stöd till våra medlemmar och tillgo-

dose medlemmarnas intressen
• att bidra till forskning genom insamling
• att bilda opinion och driva framgångsrikt 

påverkansarbete

Vår vision:

Ett samhälle där personer med neurologiska 
diagnoser har samma möjligheter och rättig-
heter som andra.

STÖD TILL MEDLEMMAR

Medlemskommunikation

Rättsombud och juridisk rådgivning
Neuroförbundets medlemmar får via förbun-
dets rättsombud kunnig vägledning i sociala 
rättigheter samt aktiv hjälp i myndighetskon-
takter eller vid överklagan. Rättsombuden är 
engagerade och ideellt arbetande medlemmar, 
som förutom sin egen livserfarenhet får fort-
löpande utbildning om rättspraxis och möjlig-
het till erfarenhetsutbyte. 

Via föreläsningar runt om i landet erbjuder vi 
också medlemmar och icke-medlemmar infor-
mation om olika lagområden, som är viktiga 
att känna till om du lever med neurologisk 
diagnos. 

Till förbundets juridiska rådgivning för med-
lemmar inkom under året 426 ärenden. Av 
alla ärenden gällde 15% personer som blivit 
nya medlemmar för att få hjälp. Övriga var 
redan medlemmar. 

Förutom den personliga nyttan av denna 
verksamhet bekräftar årets statistik att nöjda 
personer som fått stöd av oss i juridiska frå-
gor, gärna blir medlemmar och goda ambassa-
dörer för förbundet. 
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Diagnosstödjare

Förbundets diagnosstödjare är engagerade 
och ideellt arbetande medlemmar, som ger 
råd, stöd och information till enskilda per-
soner i en besvärlig livssituation.  I samtal 
per telefon och e-post samt i dialog via våra 
forum på hemsidan delar de med sig av sina 
erfarenheter av att leva med sina respektive 
diagnoser. 

Till förbundets diagnosstödjare registrerades 
under året 458 kontakter, en ökning med 
31% jämfört med 2015. Ökningen är resulta-
tet av en medveten satsning under 2016 med 
bland annat fl er unga diagnosstödjare inom 
ms, annonsering via google och fl er kontakter 
med diagnosstödjare i syfte att få mer nog-
grant förd statistik.
 
Det mest efterfrågade området är återigen ms 
och som nummer två kommer polyneuropati, 
förra året var det tvärtom. 

Ett väl utvecklat diagnosstöd bidrar enligt vår 
bedömning till ett högre medlemsvärde, vilket 
på sikt ökar våra möjligheter att underlätta 
livet för den som lever med en neurologisk 
diagnos. Därför har vi under året har vi börjat 
begära medlemskap som villkor för att få del 
av den service som diagnosstödjarna kan ge.

Aktiviteter för medlemmar och presum-

tiva medlemmar

• en familjevecka på Valjeviken
• föreläsningar om olika lagområden 
• sex seminarier om neurologi, rehabilite-

ring och om att vara anhörig kombinerat 
med vår utställning BrainBus (läs under 
projekt nedan), allt samordnat under te-
mat Neuro på sta’n på sex platser i landet. 

Samtliga aktiviteter har resulterat i nya med-
lemmar, vilket var ett av målen med aktivite-

terna. Aktiviteterna har också haft som effekt 
att vi bidragit till att öka enskilda personers 
kunskap om diagnoser, möjligheter till behand-
ling och att kunna hantera sin livssituation. 

Kommunikationskanaler

• Refl ex, vår medlemstidning
• webb 
• poddradio och webb-TV
• nyhetsbrev
• sociala medier
• informationsmaterial
• media

Vår digitala kommunikation fortsätter att 
öka, medan material i pappersformat minskar, 
förutom vår medlemstidning Refl ex, som lig-
ger kvar på en jämn nivå. Under året produce-
rades 54 nyhetsbrev, där 35 var direkt riktade 
till medlemmar. Övriga var till allmänt intres-
serade, givare och till personer som vill enga-
gera sig i en kampanjfråga – både medlemmar 
och tänkbara medlemmar. Nyhetsbreven har 
ett mycket högt läsvärde då i genomsnitt över 
60%  av alla mottagare öppnar nyhetsbreven, 
varierande från 20% och uppåt. 
Trafi ken på vår webb har visat fortsatt po-
sitiv utveckling. Under 2016 ökade besöken 
på neuroforbundet.se med 52 %. Av 302 546 
besökare var 69 % nya besökare. Mest besökta 
sidorna var Fakta om als, som ökade med 97 % 
och Lokalföreningar som ökade med 11 %.

Ett fl erårigt arbete med att förbättra sökbar-
heten på neuroforbundet.se ger nu resultat 
genom att sökmotorer hittar oss och delning-
ar av våra sidor sker. Vår produktion av egna 
nyheter, ofta kombinerat med podradioin-
tervjuer fortsätter, liksom videoreportage till 
förbundets Youtube-kanal.

Möjligheten att nå nya och befi ntliga medlem-
mar via Facebook har också fortsatt i positiv 
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riktning. Facebook-funktionen ”gilla-marke-
ringar” har ökat under 2016 till ca 12 750 
från 10 221 i början av året.

Under året skickades 49 pressmeddelande, 
varav 25 med anledning av BrainBus turnén. 
Neuroförbundet nämndes i media 516 gånger 
digitalt och 489 i papperstidning. Projektet 
Brainbus genererade i 26 artiklar digitalt och 
87 i papperstidningen. 

Vi kan via våra kommunikationskanaler 
avläsa positiva reaktioner hos våra befi ntliga 
och presumtiva medlemmar. Därför menar 
vi att vi genom relevant kommunikation kan 
underlätta vardagen för många som lever med 
neurologisk diagnos. 

Lokalföreningar, länsförbund och distrikt 

Lokalföreningar, länsförbund och distrikt är 
hjärtat i Neuroförbundets kamratstödjan-
de verksamhet. Våra lokala föreningar och 
länsförbund består av övervägande ideellt 
arbetande personer, som arrangerar med-
lemsaktiviteter och tillvaratar medlemmarnas 
intressen gentemot kommuner och landsting. 
En rik fl ora av sociala aktiviteter bidrar till 
samhörighet och trygghet. Lokalföreningar 
och länsförbund arrangerar även temamöten 
och kurser i diagnosfrågor och liknande. Lo-
kala föreningar har också möjlighet att arbeta 
intressepolitiskt, med inriktning på kommu-
nala frågor medan länsförbunden riktar sig 
till landsting eller region. 

Vid årsskiftet hade förbundet 78 lokalfören-
ingar, 17 länsförbund och ett distrikt. 

Neurodagen 2016

Tiden strax före och efter Neurodagen den 28 
september (förbundets födelsedag) genomförs 
varje år en stor mängd aktiviteter runt om 
i vårt föreningsliv. För varje år ökar antalet 

deltagande föreningar, så även 2016. Inför 
2016 års Neurodag kunde föreningar ansöka 
om extra medel från förbundet till aktiviteter. 
Dessutom fanns möjlighet till att speciellt 
framtaget kampanjmaterial. Med en gemen-
sam kampanjtid kan resurser samordnas på 
ett effektivt sätt och en viktig intressefråga 
föras fram med större tryck gentemot samhäl-
lets beslutsfattare. En gemensam kampanjtid 
ger också möjlighet att marknadsföra för-
bundet, vår verksamhet och värva fl er med-
lemmar. Temat för året var ”Patienten och 
neuroteam”.

Medlemsrekrytering

Vid årsskiftet hade Neuroförbundet 13 077 
medlemmar, en liten minskning med 367 
medlemmar. Andelen medlemmar med egen 
funktionsnedsättning minskade också något 
till 9030. Vi genomförde till skillnad från för-
ra året ingen kampanj för prova-på-medlem-
skap. Däremot satsade vi under hösten på en 
kampanj för att få fl er betalande medlemmar, 
vilket också lyckades. Medlemsstatistik per 
förening för år 2016 redovisas i bilaga 1.

Genom förbundets satsningar på föreningsli-
vet har vi kunnat bidra till effekten att stärka 
aktiva föreningsmedlemmars kompetens. 
Medlemmar som tidigare inte varit aktiva 
har engagerat sig i nya projekt utanför tradi-
tionellt styrelsearbete, tack vare nya arbets-
former. Det stärker vår position som intres-
seorganisation, till nytta för medlemmar och 
blivande medlemmar.

BIDRA TILL FORSKNING

Gåvoinformation

Neuroförbundet är medlem i och arbetar i 
enlighet med FRIIs kvalitetskod (FRII står 
för Frivilligorganisationernas Insamlingsråd). 
Neuroförbundet har 90-konto på plus- och 
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bankgiro och redovisar till Svensk Insamlings-
kontroll, i enlighet med av dem framtagna 
regler samt följer de etiska och redovisnings-
mässiga riktlinjer som framtagits av FRII. 
Detta innebär bl a att Neuroförbundets 
insamlings- och administrationskostnader inte 
får överstiga 25 procent av de totala intäk-
terna samt att Neuroförbundet bevakar att 
insamlade medel går till det insamlade ända-
målet. Se årets nyckeltal under ”Resultat och 
ställning 2016”.

Kampanj

Under året genomfördes insamlingskam-
panjen Kiss Godbye to MS, som var del i en 
internationell kampanj. Kampanjen bedrevs 
via annonsering i tunnelbana, annonser och 
aktiviteter på sociala medier och annonser i 
tryckt media. Syftet var att samla in pengar 
till forskning kring ms.

Forskningsanslag

De gåvor och testamenten som Neuroför-
bundet får och som avser forskning inom 
neurologins område skänks till Stiftelsen 
NHR-fonden. År 2016 skänktes 2 001 kkr 
till NHR-fonden för utdelning till forskning. 
Det är en minskning jämfört med föregåen-
de år, men utdelningen till forskningsanslag 
har ändå kunnat hållas på samma nivå som 
tidigare, ca 4 milj kronor totalt. Se särskild 
förvaltningsberättelse för NHR-fonden.

Svenska PostkodLotteriet

Neuroförbundet är förmånstagare i Svenska 
PostkodLotteriet. Sedan starten 2005 har 
PostkodLotteriet genererat 7,2 miljarder till 
välgörenhet och samtidigt gjort fl er än 700 
svenskar till miljonärer. Novamedia Sverige 
AB är operatörsbolaget för Svenska Postkod-
Lotteriet. Neuroförbundet har varit förmåns-
tagare till PostkodLotteriet sedan 2009 och 

har sedan dess fått 50 miljoner kronor, varav 
7 miljoner kronor under 2016.

OPINIONSBILDNING

Kampanjteman

Områden som prioriterades genom olika 
insatser:
• neuroteam 
• nationella riktlinjer
• hjälpmedel
• rehabilitering 
• LSS och assistans

Vi intensifi erade också våra kontakter fram-
för allt med neurosjukvårdens beslutsfattare 
för att så tidigt som möjligt komma in i olika 
beslutsprocesser. Det resulterade i att vi ökat 
vår representation och närvaro i olika be-
slutsfattande sammanhang där det arbetas 
med neurosjukvårdens utformning, exempel-
vis Nationella riktlinjer för ms-vården och 
kvalitetsregister inom ett antal områden inom 
neurologin.

Neurorapporten 2016: 

Patienten och Neuroteam

Neurorapporten publicerar förbundet varje år. 
Den är del i en långsiktig strategi med syftet 
att synliggöra brister och möjligheter inom 
olika delar av neurologin. Neurorapporten 
2016 om neuroteam fi ck ett positivt mottag-
ande av profession och beslutsfattare. Som 
en ytterligare effekt har vårt arbete i fl era 
länsförbund också resulterat i att landstingen 
i dessa berörda landsting startat förbättringar 
av rehabiliteringsmöjligheterna för alla som 
lever med neurologisk diagnos i sina respekti-
ve områden.

För mer information om övrigt opinionsbildan-
de arbete läs vidare i verksamhetsberättelsen.
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PÅGÅENDE OCH AVSLUTADE PROJEKT 

BrainBus

Neuroförbundet beviljades 7 miljoner kronor 
från Svenska PostkodLotteriets program-
satsning för Mångfald och tolerans för att 
genomföra projektet BrainBus, tillsammans 
med Parkinsonförbundet. Projektet startade 
1 januari 2014 och avslutades vid årsskiftet 
2016/17. 

Målet var att informera om hjärnan och hjär-
nans sjukdomar på ett sätt som alla förstår 
och skapa engagemang för de påverkansfrå-
gor vi driver. Den mobila utställningen om 
hjärnan turnerade i Sverige under sommarmå-
naderna.

Totalt besökte 36 000 personer utställningen 
under 134 utställningsdagar.

Funka utan skam

Assyriska riksförbundet i Sverige driver, via 
medel från Allmänna arvsfonden, detta pro-
jekt för att bryta tabun och ge empowerment 
till personer med utländsk bakgrund med 
funktionsnedsättning.  I Mellanöstern och 
andra delar av världen är synen på funktions-
nedsatta många gånger kopplad till skam och 
tabun, till skillnad mot dagens Sverige där 
funktionshinderrörelsen är stark och har bi-
dragit till att funktionsnedsatta syns och hörs 
i samhället på ett helt annat sätt.  Projektet 
har under 2016 drivits av Assyriska riksför-
bundet med Neuroförbundet och DHR som 
samverkansparter. 

Första året har projektet koncentrat verk-
samheten på barn (upp till 15 år) med olika 
funktionsnedsättningar.  Veckoslutskurser, 
nätverksträffar och sommarläger har genom-
förts. Under 2017 fortsätter projektet, med 
inriktning mot ungdomar från 16 års ålder.

BETYDANDE SAMARBETSPARTNERS, 

BEROENDEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

Neuroförbundet har många beröringspunkter 
med omvärlden. När vi företräder medlem-
marnas intressen är det viktigt att avväga 
vilka vi väljer att samarbeta med. Förbundet 
samarbetar med externa aktörer om det gag-
nar våra medlemmars intressen och förbun-
dets obundenhet inte kan ifrågasättas.

Neuroförbundet har sedan fl era år tillbaka en 
policy som klargör på vilka grunder samar-
beten får ske. Policyn redovisas öppet på vår 
hemsida. Vid samarbeten med läkemedelsfö-
retag följer Neuroförbundet LIFs riktlinjer. På 
LIFs hemsida www.lif.se kan alla ta del av de 
etiska riktlinjerna och värdet av att vardera 
parten förhåller sig oberoende till varandra.

Tack till samarbetspartners under året 

Abbvie, ActiLeg, Aon Sweden AB,Biogen Idec, 
Bengtsson&Sundström, Dagens Medicin, 
Dagens Patient, EPM Data, Etac, Evry, FRII, 
Governo, KomMed, Lika Unika, Mediabaren,  
MedTronic, Medicininstruktioner.se, Meltwa-
ter, Merck, Net Doktor, Nordic Fundraising, 
Novartis, Parkinsonförbundet, Peugeot, 
Q4roadshows, Reform Act, Reformklubben, 
Reklamproffsen, Roxbury/GoLoyal, Sanofi /
Genzyme, Scania, Scandic Hotels, Sjuhärads-
bygdens tryckeri (Exakta), Spinalis, Strålin 
och Persson (Strands Grafi ska i Norden), 
Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin, 
Svenska Neurologföreningen, Svenska Post-
kodLotteriet, Söderform, Triffi q, Valjeviken, 
Vintersol, Volkswagen, Wellspect Healthcare.

Stort tack också till alla våra diagnosstödjare, 
rättsombud, medlemsambassadörer och akti-
va föreningsmedlemmar runt om i landet.
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Internationell verksamhet

Neuroförbundet samarbetar internationellt 
med ett antal systerorganisationer i framför 
allt Europa och Norden. Vi är också med-
lemmar i ytterligare ett antal internationella 
organisationer och nätverk, där vi medverkar 
om vi har resurser.  

VIKTIGA EXTERNA FAKTORER SOM 

PÅVERKAR 

Bland de faktorer som har den största påver-
kan på oss kan nämnas:
• Lagstiftning. Den påverkar både vår orga-

nisation och våra medlemmar
• Forskning. De fl esta sjukdomstillstånd 

som Neuroförbundet arbetar med är bero-
ende av att forskningen kommer med svar 
på varför dessa uppstår, hur de effektivast 
kan behandlas samt hur livet i stort kan 
underlättas för alla som får en neurolo-
gisk diagnos

• Statlig fi nansiering. Frågan om statsbidrag 
till vår verksamhet är ständigt återkom-
mande. En statlig utredning har påbörjats 
som ska presenteras dec 2017.

• Aktiemarknaden. Neuroförbundet place-
rar en del av insamlade medel i värdepap-
per, varför vi också är beroende av hur 
fi nansmarknaden utvecklas

• Neuroförbundet är förmånstagare till 
Postkodlotteriet. En statlig utredning av-
seende reglering av spelmarknaden pågår 
som presenteras april 2017.

REPRESENTATION

Neuroförbundet är representerade inom 
bland annat följande myndigheter, organisa-
tioner och stiftelser:
Fysioterapeuternas programkommitté
HI TK344/ Hjälpmedelsstandardisering

HIAG6 
IVO
Lika Unika 
Mobilitetscenter
Multipel Sclerosis International Federation, 
MSIF
Myndigheten för vård och omsorgsanalys
Nordiska MS-rådet, NMSR 
Nordiskt samarbete för MG
Prioriteringsgruppen Nationella Riktlinjer, 
socialstyrelsen 
Rådgivande gruppen till kommittén för kli-
nisk behandlingsforskning,Vetenskapsrådet 
SIS/TK344 Hjälpmedelsstandardisering
SIS/TK344/AG Inkontinens- och stomiprodukter
SIS/AG6 Rullstolsstandarder S
SJ:s handikappråd
Socialstyrelsens prioriteringsgrupp för natio-
nella riktlinjer avseende epilepsi
Socialstyrelsens prioriteringsgrupp för natio-
nella riktlinjer avseende stroke
Socialstyrelsens referensgrupp för hjälpmedel  
Stiftelsen bistånd till rörelsehindrade i Skåne  
Stiftelsen Norrbacka Eugeniastiftelsen
Stiftelsen Radiohjälpen/Viktoriafonden  
Stiftelsen Valjeviken  
Stiftelsen Vintersol  
SVCR (Stiftelsen Svenska kommittén för reha-
bilitering) 
Svenska Neuroregister samt fem underregister 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
TLV

EFFEKTRAPPORT

Neuroförbundets uppdrag består av tre delar:
• Vi ska tillgodose och företräda våra med-

lemmars intressen i allt vi gör
• Vi ska genom insamling till NHR-fonden 

bidra till forskning inom neurologi
• Vi ska kämpa för ett samhälle där alla 

med neurologiska diagnoser ska ha samma 
möjligheter som andra
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Tillgodose och företräda våra 

medlemmars intressen 

Vi mäter våra framgångar i förhållande till 
vårt defi nierade uppdrag 2016, där vi har 
utlovat att genom medlemskommunikation ge 
stöd till våra medlemmars vardagliga liv. Det 
har vi under 2016 tillgodosett genom erfaren-
hetsutbyte och information om nya rön inom 
forskning och behandling av neurologiska di-
agnoser. Detta har skett via nyhetsbrev, webb, 
medlemstidning, sociala media och olika 
medlemsaktiviteter. Vi har också informerat 
om nya lagar och gällande rättigheter inom 
framför allt social lagstiftning. Via våra verk-
samheter med rättsombud och diagnosstödja-
re har vi kunnat ge råd, stöd och vägledning 
till medlemmar och presumtiva medlemmar 
som är i en besvärlig livssituation. 

Dessutom har vi kunnat företräda våra med-
lemmars intressen genom att fi nnas represen-
terade i olika sammanhang där myndigheter, 
organisationer och stiftelser tar viktiga beslut 
som rör våra medlemmars vardag. Då ökar vi 
också kännedomen om att leva med neurolo-
gisk diagnos.

Våra aktiviteter har resulterat i nya medlem-
mar. Våra kommunikationskanaler visar ock-
så höga besök-, läs- och svarsvärden. Genom 
vår strategi med delvis nya arbetsformer både 
i föreningslivet och via digitala upprop har vi 
också inspirerat fl er medlemmar att engagera 
sig i olika projekt och kampanjer. 

Det är vår erfarenhet att nöjda medlemmar 
och tilltänkta medlemmar som fått bra och 
trovärdig information, stöd och inspiration 
av oss blir goda ambassadörer för förbundet. 
Med fl er medlemmar kan vi få bättre resurser 
att ännu bättre tillvarata våra medlemmars 
intressen.

Bidra till forskning

Under året har vi genomfört fl era insamlings-
aktiviteter till våra trogna givare. Vi deltog 
också i en världsomfattande insamling, en 
ms-kampanj, via framför allt sociala media 
på temat ”Kiss goodbye to ms” för att nå nya 
målgrupper.

Årets verksamhet inom NHR-fonden fi nns att 
läsa mer i detalj i fondens särskilda årsredo-
visning.

Kämpa för ett samhälle där alla med 

neurologiska diagnoser har samma 

möjligheter

Under 2016 valde vi att fokusera på olika 
kampanjteman för att samordna våra resurser 
på ett effektivt och tydligt sätt. Det gav oss 
möjligheter att kunna arbeta kommunikativt 
på delvis nya arbetssätt med intresserade och 
tänkbara medlemmar, både digitalt via olika 
utskick, men också via konkreta aktiviteter 
som ”Neuro på sta’n” på sex platser i landet 
eller i kombinationer fysiska möten och digi-
tala kanaler. Detta i syfte att nå nya målgrup-
per för både medlemsvärvning och opinions-
bildning gentemot beslutsfattare. 

Vi har också intensifi erat våra kontakter 
bland neurosjukvårdens beslutsfattare för att 
så tidigt som möjligt komma in i olika be-
slutsprocesser. 

Neurorapporten publicerar förbundet varje år. 
Den är del i en långsiktig strategi med syftet 
att synliggöra brister och möjligheter inom 
olika delar av neurologin. Årets rapport med 
Neuroteam fi ck ett positivt mottagande bland 
politiker och beslutsfattare.

Som en ytterligare effekt har vårt arbete till-
sammans med fl era länsförbund också resulte-
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rat i att landstingen i dessa berörda landsting 
startat förbättringar av rehabiliteringsmöjlig-
heterna för alla som lever med neurologisk 
diagnos.

Andra effekter av vårt opinionsbildande 
arbete blev att vi ökat vår representation och 
närvaro i olika beslutsfattande sammanhang, 
som arbetar med neurosjukvårdens utform-
ning. Därigenom kan vi på ett konkret sätt 
arbeta för ett samhälle där alla med neuro-
logiska diagnoser ska ha samma möjligheter 
som andra. 

Förvaltning av två stiftelser 

Neuroförbundet förvaltar två stiftelser. Bägge 
stiftelsernas styrelser består av samma perso-
ner som i Neuroförbundets styrelse.

Stiftelsen NHR-fonden 802006-7347 
Eget kapital 81 milj kr.

Stiftelsen NHR-fondens ändamål är att:
• främja och ge stöd åt vetenskaplig forsk-

ning om orsakerna till och botemedlen 
mot organiska nervsjukdomar, företrädes-
vis multipel skleros

• verka för utbyggnad och förbättring av 
resurserna för vård och rehabilitering för 
personer som har organiska nervsjukdo-
mar eller skador på nervsystemet

• lämna social, psykologisk och humanitär 
hjälp till behövande personer som har 
organiska nervsjukdomar eller skador på 
nervsystemet allt i den utsträckning andra 
hjälpåtgärder från samhällets sida ej står 
till buds för här nämnda syften

Stiftelsen Anders Ulffs minne 802412-3393 
Eget kapital 20 milj kr.

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds 
stiftelse till Anders Ulffs minne har till ända-
mål att främja ungdomars vård och fostran 

samt utbildning genom den verksamhet som 
bedrivs för personer som är medlemmar i 
Neuroförbundets ungdomsavdelning DUNS 
och där företrädesvis åt personer yngre än 35 
år. Stiftelsen registrerades år 2002.

Finansiella instrument, placeringspolicy

Neuroförbundets värdepapper förvaltas enligt 
så kallad diskretionär förvaltning. Förval-
tare för första tertialet var Swedbank och 
därefter bytte förbundet kapitalförvaltare 
till Söderberg & Partner. Placeringar i aktier 
och räntebärande instrument skall ske med 
inriktning på långsiktighet och jämn kapital-
tillväxt, och skall ske i värdepapper noterade 
i svensk aktiehandel. En hög och jämn avkast-
ning i kombination med god riskspridning 
skall eftersträvas. Aktier och aktierelaterade 
fi nansiella instrument skall vara emitterade 
av företag som inte bryter mot FN:s förkla-
ring om mänskliga rättigheter eller ILO:s åtta 
kärnkonventioner. 

Intern kontroll

Vår redovisning är anpassad för den verksam-
het som bedrivs och ger en rättvisande infor-
mation om verksamheten. Periodiska bokslut 
följs upp av förbundsstyrelsen och avvikelser 
mot budget analyseras systematiskt. En enkel 
och tydlig ansvarsfördelning samt arbetsord-
ning säkerställer att risken för fel och oegent-
ligheter minimeras. 

Uppföljning av planer

Neuroförbundet arbetar utifrån den fyraåriga 
handlingsplan som förbundskongressen beslu-
tar om. Varje år fastställs en verksamhetsplan, 
med utgångspunkt i handlingsplanen, som är 
styrande för verksamheten under året. För år 
2015 kan konstateras att vi har använt både 
handlingsplanen och verksamhetsplanen som 
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styrdokument i genomförande av vår verk-
samhet.

Resultat och ställning 2016

Årets resultat 2289 tkr överförs i ny räkning. 
Nedan presenteras en sammanställning över 
förbundets intäkter, kostnader och resultat de 
senaste fem åren. 
 

2012 2013 2014 2015 2016

Intäkter 31 385 29 882 31 783 31 774 27 487   

Kostnader 30 978 32 336 33 010 29 127 28 598

Verksahets-
resultat

407 -2 454 -1 227 2 647 -1 111

Finansiellt 
resultat

248 2 853 1 257 1 750 3400

Årets 

resultat

655 399 30 4 397 2289

Nyckeltal enl. Sv. Insaml. kontroll   
 

2012 2013 2014 2015 2016

Ändamålskostn./
intäkter

75% 79% 79% 67% 73%

Adm.+
insamlkostn./

intäkter   

22% 25% 25% 25% 30%

Insaml.kostn./
medel fr allm   

23% 19% 26% 23% 27%   *)

Finansiering

Finansiär 2012 2013 2014 2015 2016

Statsbidrag 5 451 5 283 5 173 5 221 5 349

Medl.
avgift.

2 578 2 597 2 592 2 437 2 388

Bidrag 
fr andra 

org/fond

3 666 1 406 5 617 3 924 3 462

Gåvor/
testamenten               

14 359      15 294       11 423 15 537        13 831

Övrigt 5 331 5061 4 570 4 898 4 865

Eget kapital

Förändring av eget kapital:
ändamåls-
bestämda  
medel, als

ändamåls-
bestämda  
medel, ms

Balanserat
kapital

Totalt 
kapital

Ingående 
balans

0 2 126  27 857 29 998

Årets 
resultat

2 289

Utgående 
balans

0 2 126  30 146 32 272

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 

RÄKENSKAPSÅRET

Skattelättnad för gåvor togs bort

Från den 1 januari 2016 beslutade riksdagen 
att ta bort skattelättnad för gåvor från en-
skilda givare. Neuroförbundet hade godkänts 
som organisation att ta emot sådana gåvor. I 
nuläget är det dock inte möjligt att förutsäga 
hur detta politiska beslut kommer att påverka 
framtida gåvor till Neuroförbundet.

Byte av värdepappersförvaltare

I februari beslutade styrelsen att byta värde-
pappersförvaltare från Swedbank Robur till 
Söderberg&Partners. Byte av förvaltare gäller 
både för förbundet, NHR-fonden och stiftel-
sen Anders Ulffs minne.

Organisationsutvärdering av kansliet

Förbundsstyrelsen beslutade mars 2016 om 
en utvärdering av kansliets organisation. 
Resultatet kom bland annat att leda till att 
beslut fattades om ny ledning av kansliet.

*) Trots en återhållsamhet av insamlingskostnader ses en ökning 
av nyckeltalet, vilket beror på en minskning av insamlade medel 
från allmänheten. En justering av beräkningssätt har gjorts av 
nyckeltalet, där medel från allmänheten omfattar även medlems-
avgifter. En konsekvensändring av tidigare års nyckeltal är gjord, 
för att bibehålla jämförelsemöjligheter mellan åren. 
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Styrelsen 

Förbundsstyrelsen har under 2016 haft 8 pro-
tokollförda sammanträden, varav 2 per cap-
sulam. Presidiet (ordförande, 1:e och 2:e vice 
ordförande samt kassaförvaltare) har under 
2016 haft sex protokollförda sammanträden. 
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Ordförande

Lise Lidbäck, konsulent (Kungsängen)
Närvaro vid 8 sammanträden

1:e vice ordförande

Bengt Olsson, fackförbundsordförande 
(Malmö)
Närvaro vid 8 sammanträden

2:e vice ordförande

Johanna Andersson, kundansvarig (Västerås)
Närvaro vid 7 sammanträden

Kassaförvaltare 

Kent Andersson, ekonom (Mölndal)
Närvaro vid 8 sammanträden

Ledamöter 

Johan Gunnarson, ingenjör (Solna)
Närvaro vid 8 sammanträden
Uno Johansson, försäljningschef (Töreboda)
Närvaro vid 8 sammanträden
Gunilla Nilsson, support- och utbildningschef 
(Enskede)
Närvaro vid 7 sammanträden
Petra Nilsson, adminstratör (Karlskoga)                 
Närvaro vid 8 sammanträden

Suppleanter

Ingrid Johansson, miljösamordnare (Råneå)
Närvaro vid 6 sammanträden
Kerstin Kjellin, jurist (Upplands Väsby)
Närvaro vid 8 sammanträden
Ewy Lundsten Falk, redovisningskonsult 
(Hallstahammar)
Närvaro vid 5 sammanträden

Revisorer

Grant Thornton Sweden AB
Maria Karlsten

Rogardt Wikström, Roslagen 
förtroendevald revisor

Valberedningen
Enligt § 15 i Neuroförbundets stadgar ska 
riksförbundet ha en valberedning vars huvud-
uppgift är att inför förbundskongressen lägga 
fram förslag till styrelse för kommande kon-
gressperiod. Ytterligare uppgift för valbered-
ningen är att lägga fram förslag till förbunds-
kongressen om hur styrelsen ska arvoderas.

Neuroförbundets valberedning utses i likhet 
med andra centralt förtroendevalda av för-
bundskongressen.  Förbundskongressen 2013 
har beslutat om en arbetsordning för valbe-
redningen.  
 
Valberedningen ska bestå av minst 5 leda-
möter varav minst två bör ha neurologisk 
sjukdom/skada. En av ledamöterna ska vara 
sammankallande/ordförande

• Ledamöterna ska vara medlemmar i 
Neuroförbundet

• Ledamöterna ska inte vara anställda i 
Neuroförbundet eller ha en styrelseplats 

• Förbundsstyrelsens ledamöter, revisor eller 
valberedning ska inte vara nära anhöriga 
(make/maka, sambo, syskon, föräldrar/ 
barn) eller ha annan relation som gör att 
objektiviteten kan ifrågasättas

• Ledamöterna i valberedningen ska vara 
förtrogna med organisationen, dess värde-
ringar och ha god kännedom om styrelse-
arbete.
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Kansli
Förbundskansliet ligger i Stockholm. 
Kollektivavtal fi nns på arbetsplatsen. Ett antal 
policys fi nns också för förbundets personalpo-
litik som exempelvis berör arbetsmiljö, likabe-
handling och lönesättning. Dessa uppdateras 
kontinuerligt. För Neuroförbundet är det ock-
så viktigt att vara en miljö- och kostnadsmed-
veten organisation för långsiktig hållbarhet.
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Resultat- och balansräkning

Resultaträkning tkr
Funktionsindelad resultaträkning

 år 2016 år 2015 not
Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 2 388 2 437
Gåvor 11 423 15 294 3
Bidrag 8 811 9 145 3
Nettoomsättning 2 414 2 552
Övriga verksamhetsintäkter 2 451 2 346  
Summa verksamhetsintäkter 27 487 31 774 

Verksamhetskostnader   4,5
Ändamålskostnader 20 287 21 226
Insamlingskostnader 1 871 2 283
Administrationskostnader 6 440 5 618
Summa verksamhetskostnader 28 598 29 127

Verksamhetsresultat -1 111 2 647 

Finansiella och extraordinära poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 3 683 1 931 6 
Ränteintäkter 3 4
Räntekostnader -1 -4
Förvaltningskostnader -285 -181 
Summa fi nansiella och extraord poster 3 400 1 750
 

Resultat efter fi nansiella och extraordinära 
poster 2 289 4397

Årets resultat 2 289 4397
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Balansräkning tkr 31/12 2016 31/12 2015 not
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 80 166 7

Finansiella anläggningstillgångar 
Långfristiga värdepappersinnehav 33 512 35 126 8
Summa anläggningstillgångar 33 592 35 292 

Omsättningstillgångar
Varulager 0 7

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 265 336 
Övriga fordringar 1 646  1 639 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 289 1 632  9
Summa kortfristiga fordringar 3 200 3 607

Kassa och bank 2 717 1 833 
Summa omsättningstillgångar 5 917 5 447

Summa tillgångar 39 509 40 739 

Eget kapital och skulder
Eget kapital   
Ändamålsbestämda medel, ändamål ms 2 126 2 126
Balanserat kapital 30 146 27 857 
Summa eget kapital 32 272 29 983

Långfristiga skulder
Lån NHR-fonden 1 000 2 000 10, 11
Summa långfristiga skulder 1 000  2 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 618 1 228 
Övriga skulder 2 588 3 207
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 100  1 702 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 931 2 619 12
Summa kortfristiga skulder 6 237 10 060

Summa eget kapital och skulder 39 509 40 739
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Noter

Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper
Neuroförbundets redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovis-
ningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. 

Verksamhetsintäkter
Endast det infl öde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhål-
la 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 omfattar inbetalningar för medlemskap i organisationen. Medlemsavgifter 
redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen 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 till-
gången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa 
villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte 
uppfylls är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när den erhålls. En gåva som intäktsförts redo-
visas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller 
inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som 
anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. Medlemsavgifter från 
allmänheten räknas in bland gåvorna.

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.

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. Prenumerationer 
redovisas som intäkt linjärt över prenumerationstiden.

Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för organisationen.  De redovisas son intäkt när 
de erhålls och till verkligt värde.
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Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner, ändamåls-, insamlings- och administra-
tionskostnader.
Ändamålskostnader består av direkta ändamålskostnader såsom bidrag till forskning, kost-
nader för rehab-aktiviteter, opinionskostnader, personal, mm, samt samkostnader (indirekta 
kostnader såsom lokal-kontorskostnader)
Insamlingskostnader består av direkta kostnader för att samla in medel, personal samt sam-
kostnader (indirekta kostnader såsom lokal-och kontorskostnader)
Administrationskostnader består av personalkostnader, styrelsekostnader, revision samt sam-
kostnader (indirekta kostnader såsom lokal- och kontorskostnader).

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Förbundet har gjort bedömningen att det inte fi nns några svårigheter eller osäkerheter kring 
bedömning och värdering av årets transaktioner. Inga väsentliga uppskattningar har gjorts.

Not 3 Insamlade medel
Gåvor som redovisats i resultaträkningen år 2016 år 2015
Insamlade medel
Allmänheten 4 423 7 666
Företag 0 628
PostkodLotteriet 7 000 7 000 
Summa gåvor 11 423 15 294
 
Bidrag som redovisats som intäkt år 2016 år 2015
Insamlade medel
PostkodLotteriet 1 630 1 794
Svenska kommittén för Rehabilitering SVCR 700 700
Stiftelsen NHR-fonden 962 1 053 
Radiohjälpen 119 79 
Norrbacka Eugenia 0 30   
Svenska Spel 51 68
Övriga 0 200 
Summa insamlade medel  3 462 3 924

Offentliga bidrag    
Staten 5 349 5 221
Summa offentliga bidrag 5 349 5 221

Summa bidrag 8 811 9 145

Totalt insamlade medel består av följande
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 11 423 15 294
Bidrag som redovisats som intäkt 8 811 9 145
Summa insamlade medel 20 234 24 439
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Not 4 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen

Medelantalet anställda
 Antal anställda     varav män 
2016     17 9 
2015     17 8

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
Styrelseledamöter     Antal  varav män
2016 12 4 
2015 12 4

Generalsekreterare/kanslichef och andra ledande befattningshavare
   Antal      vara män
2016 3 1
2015 3 1                                                 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader år 2016 år 2015

Löner och andra ersättningar   
Styrelse och generalsekreterare/kanslichef 1 123 1 132 
Övriga anställda 8 267 7 853
Totala löner och ersättningar 9 390 8 985

Sociala kostnader 3 994 3 310
(varav pensionskostnader exkl löneskatt) 981 354  
 
  
Summa löner, ersättningar och sociala kostnader 13 384 12 649

Av pensionskostnaderna avser 85 tkr (37 tkr) organisationens styrelse och generalsekreterare/
kanslichef. En del av pensionspremierna placeras i extern pensionsstiftelse som placerar pre-
mierna i värdepapper. Med anledning av detta fl uktuerar premien mellan åren p.g.a börsutveck-
ling. 

Ideellt arbete
Under året har 210 (210) personer arbetat ideellt för organisationen, framför allt med vår 
Brainbusturné. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Avtal om avgångsvederlag
Förbundet har träffat avtal med kanslichef om en uppsägningstid på sex månader vid uppsäg-
ning från arbetsgivarens sida.  Det fi nns inget avtal om avgångsvederlag.
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Lån till ledande befattningshavare och transaktioner med närstående
Organisationen har inte lämnat lån till ledande befattningshavare och det har inte förekommit 
transaktioner med närstående.

Löner och andra ersättningar har endast utbetalats i Sverige, ej i andra länder

Not 5 Leasing
Förbundet leasar framför allt kontorslokaler samt kopieringsmaskiner och annan kontorsut-
rustning. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 2 597 tkr (2 708 tkr)

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:
 2016 2015
Inom 1 år 2 624 2 666  
1-5 år 2 386 4 839
Senare än 5 år 0 0 

Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2018-12-31. Och är möjlig att omförhandla för ny tidspe-
riod.

Not 6 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

 2016 2015
Utdelningar 400 940
Realisationsresultat vid försäljningar 3 283 991 
Summa 3 683 1 931

Not 7 Inventarier
Inventarier bokförs som tillgångar till anskaffningsvärden och skrivs systematiskt av över den 
bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Inventarier 5 år

Inventarier år 2016 år 2015
Ingående anskaffningsvärde 2 668 2 652 
Förvärv 0 16
Utgående anskaffningsvärde 2 668 2 668 
Ingående avskrivningar -2 503 -2 411
Försäljningar och utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar -85 -92
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 588 -2 503

Utgående bokfört värde 80 165
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Not 8 Långfristiga värdepappersinnehav
Marknadsvärdet på värdepapper var 35,8 mkr vid utgången av 2016 och 38,9 mkr vid utgång-
en av 2015. Förbundets värdepapper förvaltas enligt avtal om s.k. diskretionär förvaltning. 
Första tertialet förvaltades depån av Swedbank och därefter av Söderberg & Partner. Placering-
ar i aktier, kassa och räntebärande instrument skall ske med inriktning på långsiktighet och 
jämn kapitaltillväxt, och ska ske i värdepapper noterade i svensk aktiehandel. En hög och jämn 
avkastning i kombination med god riskspridning ska eftersträvas. Aktier och aktierelaterade 
fi nansiella instrument ska vara emitterade av företag som inte bryter mot FN:s förklaring om 
mänskliga rättigheter eller ILO:s åtta kärnkonventioner. Bilaga bifogas på innehavet av värde-
papper

Värdepapper år 2016 år 2015
Ingående värde 35 126 33  081
Förvärv 54 801 7 333 
Försäljningar - 56415 -5 288 
Utgående redovisat värde 33 512 35 126

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 år 2016 år 2015
Förutbetalda hyror 647 632
Förutbetalda avtal 155
Humanfonden utdelning 310 282
Projekt 400 441 
Övriga poster 223 277 
Summa 1 289 1 632 

Not 10 Långfristiga skulder
Långfristiga skulder består av en skuld som förfaller inom 1 år (2 år)

Not 11 Långfristiga skulder
Avser ställda säkerheter för låneskuld till NHR-fonden på 5 000 tkr.

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 år 2016 år 2015
Semesterlöner, komptidsersättningar. 1 097 1 259  
Rullande projekt 2016  352 
Förutbetalda medlemsavgifter 841 536
Övriga poster 993 472 
Summa 2 931 2 619

Not 13 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.
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Slutord 

Styrelsen för Neuroförbundet vill framföra sitt varmaste tack till alla dem som på olika sätt 
medverkat till att förbundet har kunnat bedriva all verksamhet som genomförts under 2016. 
Det är med stor glädje som vi kan konstatera att kunskapen och behandlingsmöjligheterna 
inom Neurologin utvecklas i en rasande takt. Allt fl er diagnoser kan behandlas framgångsrikt, 
samtidigt som allt färre behöver drabbas av svåra funktionsnedsättningar. Aldrig tidigare har 
förhoppningarna på framtiden varit så stora. Inte heller utmaningar som ojämlik tillgång till 
vård och läkemedel i landet, resursbrister och svårigheter att få sina rättigheter tillgodosedda. 
 År 2016 har präglats av stora förändringar såväl internt som i vår omvärld. Vi kan med 
glädje konstatera att vi fortsätter att öka vår synlighet i media och vår röst i samhällsdebatten 
blir allt tydligare. Tillsammans med våra lokalföreningar och Länsförbund har vi kunnat upp-
fylla årets målsättningar väl. Våra nätverk har vuxit ytterligare och våra externa samarbeten 
har varit framgångsrika.
 Vi ser också stora utmaningar att anta inför framtiden. Den snabba samhällsutveckling-
en och det ändrade engagemanget för den ideella sektorn ställer stora krav på oss som orga-
nisation. Därför har också ett gediget framtidsarbete inletts under detta år för att säkerställa 
Neuroförbundets spännande väg in i framtiden.
 Tillsammans med våra medlemmar, lokalföreningar och Länsförbund vill vi fortsätta att 
utveckla nya och alternativa sätt att växa. Allt för att skapa bättre livsvillkor och förutsättning-
ar för livslust, full delaktighet och en stark framtidstro för alla som lever med en neurologisk 
diagnos och deras närstående.

Stockholm den 

Lise Lidbäck
förbundsordförande 

Kent Andersson          Johanna Andersson  Johan Gunnarson
 

Uno Johansson     Gunilla Nilsson  Petra Nilsson  Bengt Olsson 

Vår revisionsberättelse har avgivits den
Grant Thornton Sweden AB

Maria Karlsten    Rogardt Wikström
Auktoriserad revisor    Förtroendevald revisor
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Bilaga: Värdepappersinnehav
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Bilaga: Medlemsstatistik
Totalt 2016 Personer 

med egen 
diagnos

Totalt 2015

Neuroförbundet Stockholms län

Neuroförbundet Norrort 185 148 181

Neuroförbundet Järfälla-Upplands Bro 127 96 128

Neuroförbundet S:t Botvid 144 115 157

Neuroförbundet Haninge-Tyresö 131 98 129

Neuroförbundet Stockholm 1259 1011 1276

Neuroförbundet Södertälje-Nykvarn 104 81 118

Neuroförbundet Roslagen 218 171 235

Neuroförbundet Nynäshamn 40 25 47

2208 1745 2271

Neuroförbundet Gotlands län (inget länsförbund)

”Neuroförbundet Gotland” ”Martallen” 121 72 105

Neuroförbundet Uppsala län

Neuroförbundet Uppsala-Knivsta 278 203 297

Neuroförbundet Östhammar 59 37 50

Neuroförbundet Enköping-Håbo 63 48 65

Neuroförbundet Nord Uppland 48 31 47

448 319 459

Neuroförbundet Södermanlands län

Neuroförbundet Östra Sörmland 158 102 161

Neuroförbundet Västra Sörmland 90 59 106

Neuroförbundet Eskilstuna 154 102 155

Neuroförbundet Strängnäs 61 26 69

463 289 491

Neuroförbundet Östergötlands län

Neuroförbundet Finspång 66 33 60

Neuroförbundet Linköping 290 213 297

Neuroförbundet Norrköping 332 242 336

Neuroförbundet Motala-Vadstena 115 75 115

803 563 808

Neuroförbundet Jönköpings län  

Neuroförbundet Jönköping-Huskvarna 204 149 206

Neuroförbundet Småländska Höglandet 168 108 180

Neuroförbundet Östbo-Västbo 102 61 104

474 318 490
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Neuroförbundet Kronobergs län (inget länsförbund)

Neuroförbundet Kronoberg 202 135 195

Neuroförbundet Kalmar län

Neuroförbundet Kalmar  197 119 212

Neuroförbundet Västervik 177 101 191

374 220 403

Neuroförbundet Blekinge län (inget länsförbund)

Neuroförbundet Blekinge  157 115 158

Neuroförbundet Skåne

Neuroförbundet Åsbobygden 125 84 134

Neuroförbundet Kristianstadsbygden 139 116 146

Neuroförbundet Österlen 131 86 143

Neuroförbundet Hässleholmsbygden 129 75 130

Neuroförbundet Malmö 430 302 445

Neuroförbundet Lundabygden 306 216 323

Neuroförbundet Västra Skåne 229 173 242

1489 1052 1563

Neuroförbundet Hallands län

Neuroförbundet Halmstad 176 113 186

Neuroförbundet Varberg-Falkenberg 122 75 112

Neuroförbundet Kungsbacka 84 62 89

382 250 387

Neuroförbundet Västra Götaland

Neuroförbundet Kaprifol 112 45 104

Neuroförbundet Norra Bohuslän 191 70 212

Neuroförbundet Göteborg 1101 758 1115

Neuroförbundet Måsen 64 37 61

Neuroförbundet Uddevalla 122 76 127

Neuroförbundet Mark 198 102 185

Neuroförbundet Trollhättan-Vänersborg 158 103 163

Neuroförbundet Alingsås 263 143 250

Neuroförbundet Borås 166 104 171

Neuroförbundet Ätradal 58 33 62

2433 1471 2450

Totalt 2016 Personer 
med egen 

diagnos

Totalt 2015
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Neuroförbundet Skaraborgs län

Neuroförbundet Lidköping 133 90 142

Neuroförbundet Skövde 236 171 242

369 261 384

Neuroförbundet Värmlands län

Neuroförbundet Karlstad med omnejd 223 184 231

Neuroförbundet Kristinehamn Östra Värmland 29 21 32

Neuroförbundet Arvika Västra Värmland 78 44 83

Neuroförbundet Säffl e-Åmål 46 31 53

376 280 399

Neuroförbundet Örebro län

Neuroförbundet Örebro 190 133 206

Neuroförbundet Sydnärke 78 45 78

Neuroförbundet Karlskoga-Degerfors 86 50 81

354 228 365

Neuroförbundet Västmanlands län

Neuroförbundet Västerås 224 162 228

Neuroförbundet Fagerstaregionen 50 33 50

274 195 278

Neuroförbundet Dalarnas  län

Neuroförbundet Södra Dalarna 42 34 41

Neuroförbundet Ludvika-Smedjebacken (nerlagd i maj) 0 0 54

Neuroförbundet Borlänge* 138 94 98

Neuroförbundet Falun och Norra Dalarna 166 124 177

346 252 370

*Medlemmar från Ludvika-Smedjebacken 
ingår sedan 15 maj

Neuroförbundet Gävleborgs län

Neuroförbundet Gästrikland 226 179 232

Neuroförbundet Södra Hälsingland 96 75 94

322 254 326

Neuroförbundet Västernorrlands län

Neuroförbundet Härnösand-Örnsköldsvik 128 80 125

Neuroförbundet Medelpad 133 98 138

Neuroförbundet Sollefteå-Kramfors 51 34 57

312 212 320

Totalt 2016 Personer 
med egen 

diagnos

Totalt 2015
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Neuroförbundet Jämtlands län (inget länsförbund)

Neuroförbundet Jämtland-Härjedalen 97 66 103

Neuroförbundet Västerbottens län

Neuroförbundet Norsjö-Malå 25 16 28

Neuroförbundet Umebygden 211 165 213

Neuroförbundet Södra Lappland 67 43 77

Neuroförbundet Skellefteå 148 96 145

451 320 463

Neuroförbundet Norrbottens län

Neuroförbundet Piteå-Älvdal 114 92 125

Neuroförbundet Luleå 162 98 165

Neuroförbundet Boden 70 38 73

Neuroförbundet Kiruna 40 24 39

Neuroförbundet Gällivare-Malmberget 65 48 70

Neuroförbundet Haparanda 119 68 132

570 368 604

Neuroförbundet Riksförbund

Neuroförbundet Riksförbund 4 4 4

Neuroförbundet Norra Hälsingland 
(hanteras av riksförbundet)

48 41 48

52 45 52

Totalt 13077 9030 13444

Totalt 2016 Personer 
med egen 

diagnos

Totalt 2015
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Organisationsnummer 802006-7347

• Förvaltningsberättelse

• Resultaträkning

• Balansräkning

• Noter

• Utdelning till forskning

• Anslag till rehabilitering 

• Anslag till rekreation

Stiftelsen NHR-fonden
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Styrelse
Stiftelsens styrelse utgörs av styrelsen för Neu-
roförbundet. Styrelsen har sitt säte i Stock-
holm och har haft 5 protokollförda samman-
träden under år 2016. Under verksamhetsåret 
2016 har styrelsen för Stiftelsen NHR-fonden 
haft följande sammansättning:

Ordförande

Lise Lidbäck, konsulent (Kungsängen)
Närvaro vid 5 sammanträden

Vice ordförande

Bengt Olsson, fackförbundsordförande 
(Malmö)
Närvaro vid 4 sammanträden

Kassaförvaltare

Kent Andersson, ekonom (Mölndal)
Närvaro vid 5 sammanträden

Ledamöter

Johanna Andersson, kundansvarig (Västerås)
Närvaro vid 5 sammanträden

Johan Gunnarson, ingenjör (Solna)
Närvaro vid 4 sammanträden

Uno Johansson, försäljningschef (Töreboda)
Närvaro vid 5 sammanträden

Gunilla Nilsson, support- och utbildningschef 
(Enskede)
Närvaro vid 4 sammanträden

Petra Nilsson, administratör (Karlskoga)                 
Närvaro vid 5 sammanträden

Ingrid Johansson, miljösamordnare (Råneå)
Närvaro vid 3 sammanträden

Kerstin Kjellin, jurist (Upplands Väsby)
Närvaro vid 5 sammanträden

Ewy Lundsten Falk, redovisningskonsult 
(Hallstahammar)
Närvaro vid 3 sammanträde

Revisorer 
Grant Thornton Sweden AB
Maria Karlsten

Ändamål  
Stiftelsen NHR-fondens ändamål är att

främja och ge stöd åt vetenskaplig forskning 
om orsakerna till och botemedlen mot orga-
niska nervsjukdomar, företrädesvis multipel 
skleros

verka för utbyggnad och förbättring av resur-
serna för vård och rehabilitering för personer 
som har organiska nervsjukdomar eller skad-
or på nervsystemet

lämna social, psykologisk och humanitär 
hjälp till behövande personer som har orga-
niska nervsjukdomar eller skador på nervsys-
temet allt i den utsträck-ning andra hjälpåt-
gärder från samhällets sida ej står till buds för 
här nämnda syften

ANSLAG

Under året har totalt 8,501 milj. kr beviljats i 
olika anslag. Anslagen har gått till forskning/
utveckling, rehab/rekreation och till annan 
inom ändamålet liggande verksamhet som 
fondstyrelsen vill stödja.

Forskning och utveckling

Anslag ur fonden för forskning och utveckling 
kan enligt de särskilda bestämmelserna sökas 
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till forsknings- och utvecklingsarbete inom 
medicin och beteendevetenskap med främst 
social inriktning vilka avser neurologiska sjuk-
domar och skador. Forskning inom det kliniska 
fältet och forsknings- och utvecklingsarbete 
med sikte på klinisk eller praktisk tillämpning 
med hänsyn till behov hos personer med funk-
tionsnedsättning, skall äga företräde. Grund-
forskning kan stödjas i mån av medel och om 
den är mer inriktad på fondens verksamhetsfält. 

Forskningsprojekt bedöms utifrån projektens 
kvalitet, sökandens möjligheter att genomföra 
projekten och de resurser som i övrigt (från 
andra fonder m m) kan stå till buds. Nya pro-
jekt som kan bedömas vara av värde för den 
fortsatta utvecklingen och som kan initiera 
ytterligare insatser bör stödjas. Fondstyrelsen 
beslutar om utdelning av anslag på förslag av 
Neuroförbundets rådgivande kommitté för 
forskning och utveckling. 

Under 2016 beviljades medel till forskning 
och utveckling samt stipendier med totalt 
3 991 tusen kr. De forskningsanslag på 2 991 
tusen kr som beviljades i december efter sed-
vanlig utannonsering redovisas separat – se 
bilaga 1.

Kommittén för utdelning till forskning och 

utveckling - ledamöter

Docent Claes Hultling, Stockholm, ordförande 
Professor Oluf Andersen, Göteborg
Professor Fredrik Piehl, Solna
Docent Göran Solders, Huddinge
Docent Birgitta Engström, Umeå
Från Neuroförbundet: 
Inger Johansson, Neuroförbundet Luleå
Kerstin Kjellin, Neuroförbundets styrelse 

Kommitténs föredragande har varit Roger 
Lindahl, Neuroförbundet. Kommitténs främ-
sta uppgift har varit att bereda till NHR-fon-

den inkomna ansökningar om bidrag till 
forsknings- och utvecklingsarbete. Kommittén 
har under året haft ett protokollfört samman-
träde. 

Stipendier

Inför Neuroförbundets aktivitetsdag Neuroda-
gen den 28 september beviljades tre stipendier:
 
Ett större anslag på 500 000 kr tilldelades den 
internationella forskningsalliansen Interna-
tional Progressive MS Alliance för forskning 
om progressiv ms. Det är en allvarlig form av 
sjukdomen som hitintills ej kunnat behandlas 
med bromsmedicin.

Ett anslag på 250 000 kr tilldelades ett pro-
jekt om nyttan av träning vid sjukdomar som 
leder till muskeltrötthet, som vid myastenia 
gravis (mg). Stipendiat var Elisabet Wester-
berg, Uppsala Akademiska sjukhus.

Det tredje anslaget på 250 000 kr gick till 
överläkare Gunnar L Olsson, Karolinska 
universitetssjukhuset Solna, för forskning 
avseende Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt 
trötthetssyndrom ME/CFS.

Rehabilitering och rekreation

Anslag ur fonden till rehabilitering och rekre-
ation kan enligt fondens särskilda be-stäm-
melser sökas för verksamhet inom rehabili-
terings-, rekreations- och serviceom-rådena, 
anordnad eller initierad av organisation 
tillhörande Neuroförbundet.

Anslag ska sökas på grundval av budgeterad 
verksamhet och ansökan skall gälla verksam-
het som överensstämmer med fondens stadgar 
(§ 2), i första hand för att

• underlätta rehabiliterings- och serviceverk-
samhet i föreningar med särskilda behov
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Neurorapport 2016: 

”Patienten och neuroteam”

NHR-fonden har under året beslutat ge ett 
bidrag till Neuroförbundet för att ta fram en 
kartläggande rapport om dagens situation och 
angelägna förbättringsområden inom neuro-
login. Under hösten lanserades Neurorappor-
ten 2016 på temat Patienten och neuroteam, 
vilken väckt stor uppmärksamhet. Rapporten 
har citerats vidare i många olika samman-
hang, inte minst inom professionen.  

Ekonomisk ställning 
och redovisning

Fondens ekonomiska ställning

Fondens egna kapital uppgick vid 31 decem-
ber 2016 till 81 miljoner kronor.  

Ekonomisk redovisning

Fondens ekonomiska ställning och resultat 
framgår av bilagda balans- och resultaträk-
ning per den 31 december 2016. Stiftelsen 
NHR-fonden är registrerad enligt stiftelsela-
gen i stiftelseregistret med anknuten förvalt-
ning. 

Fonden står under tillsyn av Länsstyrelsen i 
Stockholms län, som efter anmälan av stiftel-
sens styrelse tillsätter två revisorer. Förvaltare 
är Neuroförbundet. Grant Thornton Sweden 
AB är fondens valda revisorer. 

• stödja nya föreningar i att komma igång 
med rehabiliterings- och serviceverksamhet

• möjliggöra rekreationsresor till utlandet
• verksamhet inom området i form av exem-

pelvis projekt och konferenser

Kostnaderna för dessa verksamheter bör i första 
hand täckas genom bidrag från primärkommu-
nerna, sjukvårdshuvudmännen, anslag ur sökan-
de förenings egna fon-der eller med medel som 
kan erhållas från annat håll (t.ex. fristående stif-
telser/ fonder). NHR-fonden ska utnyttjas endast 
som komplement till andra bidragsmöjlig-heter 
och för de merkostnader som en funktionsned-
sättning kan medföra. 

Fondstyrelsen inhämtar, innan beslut fattas 
om utdelning, yttrande och förslag från Neu-
roförbundets rådgivande kommitté för reha-
bilitering och service. Totalt har under 2016 
beviljats medel till rehabilitering och rekrea-
tion med 2 967 800 kr, 
se bilaga 2.

Kommittén för utdelning till rehabilitering 

och rekreation - ledamöter

Jane Laursén, Neuroförbundet Åsbobygden, 
ersattes under året av Christina Brännström, 
Neuroförbundet Uppsala-Knivsta. 
Petra Nilsson, Neuroförbundets förbunds-
styrelse.
Kommittén kompletterades under året med 
Michael Ahlberg, Neuroförbundet Göteborg.

Kommitténs föredragande och sekreterare har 
varit Roger Lindahl, Neuroförbundet. Kom-
mittén har under året haft ett protokollfört 
sammanträde. 
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Resultat- och balansräkning
Resultaträkning tkr
 år 2016 år 2015 not 
Intäkter
Insamlade medel 1 989 2 640    
Avkastning på värdepapper & utlåning 1 044 2 242
Omplaceringsresultat aktier 10 501 5 621 2  
Summa intäkter 13 534 10 503 
   
Kostnader
Marknadsföringskostnader 45 46 
Insamlingskostnader 676 789 
Förvaltningskostnader 3 541 2 752 1
Summa kostnader 4 262 3 587
 
Årets resultat 9 272 6 916 

Balansräkning tkr  2016.12.31 2015.12.31 not
 
Finansiella anläggningstillgångar:
Värdepapper 80 006 79 298 2
Andelsrätt till lägenhet 2 480 2 480 3 
Utlåning 5 128 6 269 4 
Summa anläggningstillgångar 87 614 88 047     
 
Omsättningstillgångar:
Övriga fordringar 5 16 
Upplupna intäkter 0 21 
Kassa och bank 2 358 1 014   
Summa omsättningstillgångar 2 363 1  051   
Summa tillgångar 89 977 89 089
 
Eget kapital   5
Bundet - Grundfond forskning  20 20  
Fritt - Balanserat kapital 81 425 79 537  
Summa eget kapital 81 445     79 557  
 
Skulder
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbet intäkter 31 30    
Övriga skulder   8 501  9 511 6  
Summa kortfristiga skulder 8 532 9 541   
Summa eget kapital och skulder 89 977 89  098 
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Noter
Stiftelsen NHR-fondens redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisnings-lagen och 
Bokföringsnämndens rekommendationer och uttalanden. Fordringar har upptagits till belopp 
varmed de beräknas infl yta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där 
inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Not 1
Stiftelsen NHR-fonden har inga anställda. Stiftelsens angelägenheter hanteras av Neuroförbun-
det. Kostnaden för dessa tjänster ingår i förvaltningskostnaderna.

Not 2 Värdepapper
Marknadsvärdet på värdepapper var 85,9 tkr vid utgången av 2016 och 91,7 tkr vid utgång-
en av 2015. Stiftelsens värdepapper förvaltas enligt avtal om s.k. diskretionär förvaltning. 
Under årets första tertial förvaltade Swedbank depån och därefter övergick förvaltningen till 
Söderberg&Partner Placeringar i aktier, kassa och räntebärande instrument ska enligt fondens 
placeringspolicy ske med inriktning på långsiktighet och jämn kapitaltillväxt, och ska ske i 
värdepapper noterade i svensk aktiehandel. En hög och jämn avkastning i kombination med 
god riskspridning ska eftersträvas. Aktier och aktierelaterade fi nansiella instrument ska vara 
emitterade av företag som inte bryter mot FN:s förklaring om mänskliga rättigheter eller ILO:s 
åtta kärnkonventioner. Värdepapper har sålts för att betala beviljade anslag. 

 år 2016 år 2015 
Ingående bokfört värde 79 298 76 705 
Förvärv 132 215 15 317  
Försäljningar -131 507 -12 724
Utgående bokfört värde 80 006 79 298

Omplaceringsresultat
Realisationsvinst aktier 12 976 6 033
Realisationsförlust aktier -2 475 -412
Summa omplaceringsresultat 10 501 5 621

Not 3 Andelsrätt till lägenhet år 2016 år 2015
Ingående anskaffningsvärde 2 480 2 480
  
Utgående anskaffningsvärde 2 480 2 480
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Not 4 Utlåningen
Utlåningen är till Stiftelsen Valjeviken, närstående anläggning inriktade på rehabilitering av per-
soner med neurologisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning samt till Neuroförbundet.

Not 5 Eget kapital            
 år 2016 år 2015
Bundet kapital 20 20
 
Fritt eget kapital vid årets ingång 79 537 80 890 
Redovisat årsresultat 9 272 6 916 
Beslutade anslag./. återförda anslag -7 384    -8 269 
Fritt eget kapital vid årets utgång 81 425  79 537

Not 6 Övriga skulder 
Avser i huvudsak beviljade ej rekvirerade anslag samt avräkning med Neuroförbundet

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets utgång.
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Slutord 
Neuroförbundets styrelse vill, i egenskap av förvaltare av Stiftelsen NHR-fonden, framföra sitt 
varmaste tack till alla som på olika sätt medverkat till att fonden kunnat stödja verksamhet 
inom fondändamålet under det gångna verksamhetsåret.  
 Vi vill också tacka ledamöterna i kommittén för forskning och utveckling samt kommit-
tén för rehabilitering och service för deras engagerade och viktiga arbete som rådgivare, förs-
lagsställare och inspiratörer till fondstyrelsen. 
 Framför allt vill vi tacka alla generösa givare som genom små som stora bidrag, gåvor 
och testamenten medverkat till att öka fondens möjligheter att vara till nytta för personer med 
neurologiska sjukdomar och skador i Sverige. Utan den stora generositet och det förtroende 
som visats fonden av alla givare hade det inte varit möjligt för oss att stödja neurologisk forsk-
ning och bidra till rehabilitering och rekreation. 
 Behovet av medel till forskning och rehabilitering/rekreation har aldrig varit så stort 
som nu. Samhällets resurser är begränsade men tack vare våra generösa givare som genom 
såväl stora som små bidrag medverkat till fondens möjligheter att göra nytta.

Stockholm den   

Lise Lidbäck
Ordförande

Johanna  Andersson Kent Andersson       Johan Gunnarson  

Uno Johansson Gunilla Nilsson  

Petra Nilsson            Bengt Olsson
 

Vår revisionsberättelse har avgivits den
Grant Thornton Sweden AB

Maria Karlsten    
Auktoriserad revisor                                 



53



54



55

Bilaga: Anslag för forskning och utveckling

Namn Klinik/institution Projekt Belopp kr

Alexander Lind Institutionen för 
kliniska veten-
skaper 

Lunds 
Universitet 

Immunologiska för-
klaringar bakom 
Pandemrix-inducerad 
narkolepsi

62 500

Alexandra Gyllenberg Institutionen 
klinisk neurove-
tenskap

Karolinska 
Universitets-
sjukhuset

Betydelsen av NOX-re-
laterade gener i MS och 
ALS.

62 500

Ali Manouchehrinia Dep of Clinical 
Neuroscience 

Karolinska 
Institutet 

Jämförelse av egenska-
per och kliniska förlop-
pet för MS i klinik och 
icke-klinikanvändare

62 500

Andre Ortlieb Guer-
reiro Cacais

Dept Clinical 
Neuroscience 

Karolinska 
Universitets-
sjukhuset

Metabolism and 
autoimmunity: how 
lipid-level sensing and 
protein degradation 
modulate multiple 
sclerosis 

62 500

Anna Karin Hedström Institutionen för 
miljömedicin

Karolinska 
Institutet 

Interaktion mellan 
gener och miljö när det 
gäller MS utveckling 

62 500

Anne Wickström Institutionen 
för medicin och 
hälsa

Linköpings 
Universitet

Effekt av ett specifi kt 
rehabiliteringsprogram 
bestående av både 
sammanhängande- och 
egenvårdsrehabilitering 
på att förbättra och 
bibehålla muskelstyrka, 
uthållighet (VO2 max), 
motorisk fatigue samt 
hälsofaktorer vid multi-
pel skleros, över en två 
års period

62 500

Anneli Wall Institutionen för 
kliniska veten-
skaper KI DS

Danderyds 
sjukhus

Gångförmågan efter 
träning med exoske-
lettet Hybrid Assistive 
Limb (HAL) jämfört 
med efter konventionell 
gångträning i sluten-
vårdsrehabilitering 
tidigt efter stroke

62 500
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Barbara Baldo Translational 
Neuroendocrine 
Research Unit 

Lunds 
Universitet 

Modulering av orexin-
systemet som en ny be-
handlingsmöjlighet för 
den neuropsykiatriska 
Huntingtons sjukdom

62 500

Charlotte Ytterberg Sektionen för 
fysioterapi

Karolinska 
Institutet 

Den felande länken – 
utveckling och utvärde-
ring av personcentrerad 
överföring från stroke-
enhet till hemmet med 
fortsatt rehabilitering i 
hemmiljön – ett co-de-
sign projekt

62 500

Christina Hermanrud Institutionen för 
klinisk neurove-
tenskap

Karolinska 
Institutet 

Interferon beta för-
ändrar mognad och 
funktion hos humana 
dendritceller i hudmo-
dell

62 500

Daniel Jons Neurologen Sahlgrenska 
univ.sjukhu-
set

Transkriptomanalys av-
seende virusförekomst i 
benmärg och blod från 
MS patienter.

62 500

Eliane Piket Dept Clinical 
Neuroscience 

Karolinska 
Universitets-
sjukhuset

miR-21 i neuroinfl am-
matoriska och neuro- 
degenerative sjukdomar

62 500

Erik Sundström Institutionen 
NVS

Karolinska 
Institutet 

Cellterapi vid posttrau-
matisk syringomyeli 
med användning av 
inducerade pluripotenta 
stamceller

62 500

Eva Hedlund Institutionen för 
neurovetenskap 

Karolinska 
Institutet 

Elucidating a common 
neuronal vulnerability 
signature in Parkinson 
Disease

62 500

Ewoud Ewing Dept. Clinical 
Neuroscience

Karolinska 
Universitets-
sjukhuset

DNA-metylerings roll i 
utveckling och påföl-
jande sjukdomsförlopp 
av multipel skleros

62 500

Faiez Al Nimer Dept Clinical 
Neuroscience 

Karolinska 
Universitets-
sjukhuset

Verkningsmekanismer 
av behandlingar riktade 
mot B-lymfocyter vid 
multipel skleros

120 000

Namn Klinik/institution Projekt Belopp kr
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Galina Zheleznyakova Dept. Clinical 
Neuroscience

Karolinska 
Universitets-
sjukhuset

Epigenetiska analys av 
patogena immunceller 
i cerebrospinalvätskan 
hos patienter med mul-
tipel skleros

62 500

Ilary Allodi Department of 
Neuroscience

Karolinska 
Institutet 

FXYD6 i okulomoto-
riska neuron: Betydel-
sen för överlevnad och 
terapeutisk tillämpning 
i musmodeller av ALS?

62 500

Jeanette  Plantin Institutionen för 
kliniska veten-
skaper

KI 
Danderyds 
sjukhus

Prohand-studien, en 
prospektiv longitudinell 
studie med nya mätme-
toder för kvantifi ering 
av handens motorik 
och hjärnans funktio-
nella nätverk 

62 500

Jesse Huang Dept of Clinical 
Neuroscience

Karolinska 
Institutet 

Värdgenetisk påverkan 
på humoral immunitet 
mot virusinfektioner 
och dess roll i multipel 
skleros och progressiv 
multifokal leukoence-
falopati

62 500

Jonatan Salzer Institutionen för 
farmakologi och 
klinisk neurove-
tenskap

Umeå 
Universitet 

Switch-II – Byte från 
första linjens MS-be-
handling vid terapisvikt 
– jämförelse mellan 
rituximab, fi ngolimod, 
natalizumab och alem-
tuzumab.

62 500

Katarina Tengvall Dept.Clinical 
Neuroscience

Karolinska 
Institutet 

Utvärdering av autore-
aktivitet mot Anocta-
min-2 i uppkomsten av 
multipel skleros

125 000

Kristin Samuelsson Neurologiska 
kliniken

Karolinska 
Universitets-
sjukhuset

Förekomst av komor-
bida sjukdomar vid 
kronisk idiopatisk axo-
nal polyneuropati – en 
registerstudie

62 500

Namn Klinik/institution Projekt Belopp kr
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Lara Kular Dept. Clinical 
Neuroscience

Karolinska 
Universitets-
sjukhuset

Epigenetiska föränd-
ringar i neuron från 
multipel skleros patien-
ter – en av de viktigaste 
processerna för sjuk-
domsframskridande 
och neurodegeneration 
i multipel skleros.

62 500

Lina Bunketorp Käll Institutionen för 
neurovetenskap 
och fysiologi

Sahlgrenska 
Universitets-
sjukhuset 

Kombinerad nerv- och 
sentransferering hos 
individer med cervikala 
ryggmärgsskador – 
Effekter på funktionell 
och neural nivå

62 500

Malin Ryner Institutionen 
klinisk neurove-
tenskap Klinisk 
neuroimmuno-
logi

Karolinska 
Universitets-
sjukhuset

Förekomst och klinisk 
relevans av anti-läke-
medelsantikroppar mot 
rituximab i patienter 
med multipel skleros.

62 500

Manuel Zeitelhofer Dept of Medical 
Biochemistry and 
Biophysics 

Karolinska 
Institutet 

Modulation of PDG-
FR?/ PDGF-CC sig-
naling at the blood 
brain barrier as a novel 
target for treating mul-
tiple sclerosis

62 500

Maria Needhamsen Dept of Clinical 
Neuroscience 
Center for Mole-
cular Medicine

Karolinska 
Institutet 

Epigenetisk biomarkör 
för neurodegeneration 
in multipel skleros. 

62 500

Maria H Nilsson Institutionen för 
hälsovetenskaper  
Aktivt och hälso-
samt åldrande 

Lunds 
Universitet 

Upplevda gångsvårig-
heter och behov av 
förfl yttningshjälpmedel 
hos personer med Par-
kinsons sjukdom 

62 500

Marie N’diaye Dept. of Clinical 
Neuroscience

Karolinska 
Institutet 

Myeloid cell NF-kb 
signaling in in Multiple 
Sclerosis: dissecting the 
role of the C-type lectin 
receptors signaling

62 500

Martina Bendt Rehab Station 
Stockholm 

Spinalisklini-
ken

Fysisk funktion och 
kognitiv påverkan hos 
vuxna med ryggmärgs-
bråck - kartläggning 
och associerade faktorer

124 000

Namn Klinik/institution Projekt Belopp kr
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Mathias Granqvist Neurologiska 
kliniken

Karolinska 
Universitets-
sjukhuset

Behandling av Multipel 
Skleros: Läkemedel, 
Träning eller Båda?

60 000

Michael Hagemann-
Jensen

Department of 
Medicine

Karolinska 
Universitets-
sjukhuset

Single-cell characte-
rization of human 
lung resident CD4+ 
T-cell heterogeneity in 
smoking and multiple 
sclerosis

125 000

Niklas Lenfeldt Farmakologi och 
klinisk neurove-
tenskap 

Umeå 
Universitet 

Nya magnetkameratek-
niker för tidig diagnos 
av Parkinsons sjukdom: 
användning av funk-
tionell hjärnavbildning 
samt diffusionsmätning

62 500

Per Hellström Specialmedicin Uppsala 
Universitet

Assessment of the effect 
of gastrokinetics on 
pharmacokinetics of 
L-DOPA and symptoms 
in Parkinson’s disease 
with delayed gastric 
emptying

62 500

Pernilla Stridh Dep of Clinical 
Neuroscience 
Neuroimmunolo-
gy Unit 

Karolinska 
Institutet 

Kausala genvarianter 
för multipel skleros 
identifi eras med hjälp 
av genetisk kartlägg-
ning av neuroinfl amma-
tion i DNA-sekvensera-
de individer

62 500

Peter Alping Institutionen för 
klinisk neurove-
tenskap 

Karolinska 
Universitets-
sjukhuset

Farmakoepidemiologis-
ka studier av rituximab 
och andra nyare be-
handlingar för multipel 
skleros.

62 500

Petra Pohl Institutionen 
medicin och 
hälsa

Linköpings 
Universitet

Utvärdering av den 
rytm- och musikbase-
rade rehabiliteringsme-
toden Ronnie Gardiner 
Method för patienter 
med Parkinsons sjuk-
dom

62 500

Namn Klinik/institution Projekt Belopp kr
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Petter Sandstedt Institutionen för 
neurobiologi, 
vårdvetenskap 
och samhälle

Karolinska 
Institutet 

Erfarenheter av me-
kanisk ventilation hos 
personer med amyotro-
fi sk lateral skleros (ALS) 
och deras närstående

62 500

Rasmus Berglund Dept. of clinical 
Neuroscience 

Karolinska 
Universitets-
sjukhuset

En funktionell auto-
fagocytos i mikroglia är 
central för skyddet av 
det centrala nervsyste-
met vid infl ammation i 
multipel skleros (MS) 
och experimentella djur 
modeller. 

62 500

Sahl Khalid Bedri Institutionen för 
klinisk neurove-
tenskap

Karolinska 
Universitets-
sjukhuset

Genomisk jämförelse 
av immunceller i perife-
rin och i centrala nerv-
systemet hos patienter 
med multipel skleros 

62 500

Sandra Hellberg Institutionen 
för klinisk och 
experimentell 
Medicin 

Linköpings 
Universitet

Lära från naturen: Var-
för förbättras patienter 
med multipel skleros 
under graviditet?

62 500

Thomas Olsson Bontell Institutionen för 
neurovetenskap 
och fysiologi 

Sahlgrenska 
Universitets-
sjukhuset 

Odlade humana kor-
tikala neuron derive-
rade från inducerade 
pluripotenta stamceller 
som studiemodell 
för neurodegenerativ 
sjukdom

62 500

Tobias Holmlund Institutionen för 
neurobiologi, 
vårdvetenskap 
och samhälle.

Rehab 
Station 
Stockholm

Energiomsättning efter 
motoriskt komplett 
ryggmärgsskada

62 500

Totalt: 2 991 500

Namn Klinik/institution Projekt Belopp kr
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Bilaga: Anslag till rehabilitering

Neuroförbundet Aktivitetet Belopp kr

Uppsala län Veckoslutskurs på Gysinge 3 dgr 8 700

Uppsala län Veckoslutskurs yoga och mindfulness 3 dgr 13 500

Östergötland Prova på rehab Valjeviken 5 dgr 18 000

Östergötland Kurs diagnoskunskap 3 dgr 15 500

Östergötland Diagnoskurs, 3 dgr 15 900

Östergötland Familj- och närståendekurs 3 dgr 24 000

Östergötland Nystartkurs 3 dgr 24 000

Östergötland Forts.kurs Att leva med en neurologisk diagnos 3 dgr 15 900

Kalmar län Rehabkonferens, 1 dag 30 000

Skåne Kommunikationskurs 3 dgr 14 800

Skåne Skrivarkurs 3 dgr 14 800

Skåne Kurs kroppskännedom och sinnesträning 14 800

Skåne Kurs I ur och skur 14 800

Skåne Kurs Narkolepsi 14 800

Skåne Kurs kreativitet efter diagnos 14 800

Skåne Kurs kostlära 14 800

Skåne Kurs Duär inte ensam 14 800

Skåne Ridterapi 7 dgr 6 800

Halland Konferens att leva med neurologisk sjukdom 2 500

Skaraborg Läger på Piperska, 3 veckor 18 000

Örebro län Föreläsningar/visning av hjälpmedel 1 dag 7 800

Örebro län Rehabträning/ridning 5 dgr 8 100

Örebro län Konferens nationella riktlinjer, rehab, neuroteam 19 500

Dalarna Rehabkonferens, 1 dag 30 000

Dalarna Terapi/ridgymnastik 4 dgr 15 200

Dalarna Terapi/ridgymnastik 6 dgr 20 200

Västerbotten Rehabkonferens 22 000

Norrbotten Rehabkonferens 25 000

Norrbotten Kultur & Hälsa att leva med neurologisksjukdom eller 
vara anhörig 3 dgr

15 300

Stockholm Samtalsgrupp ms 7 ggr 1 300

Stockholm Smärthanteringskurs 2 ggr 6 800

Stockholm Vattengymnastik 24 ggr 21 600

Stockholm Temaföreläsningar 16 ggr 38 400

Uppsala Knivsta Rehabkör 20 ggr 700

Uppsala Knivsta Föreläsning sällsynta diagnoser 3 600
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Uppsala Knivsta Sittgympa 20 ggr 4 200

Östra Sörmland Ridläger 4 dgr 1 000

Östra Sörmland Styrketräning 1tim/vecka 9 månader 15 200

Finspång Föreläsning om folkhälsa för personer med neurologisk 
diagnos

3 600

Finspång Medicinsk yoga 24 ggr 6 000

Finspång Rehab-bad 35 ggr 6 900

Linköping Rehabträning, 30 ggr 7 800

Norrköping Debatt om hjälpmedel 3 600

Norrköping Rytmik-kurs 30 ggr Åtvidaberg 7 200

Norrköping Rytmik-kurs 32 ggr Söderköping 7 800

Norrköping Medicinsk yoga  32 ggr 7 800

Norrköping Rehab-bad 32 ggr 18 000

Motala Vadstena Temaföreläsning ”Mat & Hälsa, 3tim” 600

Motala Vadstena MediYoga 10 ggr 2 400

Motala Vadstena Vattengymnastik                   3 dgr/vecka 3 600

Kronoberg Familjehelg Valjeviken 2 dgr 15 000

Kalmar Vattengympa 1 dag/vecka 35 veckor Bowling 2 ggr,Grill-
kvällar ”Neuro på stan”

14 400

Martallen Bad*2 och gym 120 ggr 22 100

Blekinge Rehab/rekreationmässa 14 700

Åsbobygden Sittgympa 10 ggr 3 900

Österlen Varmbad 20 ggr 3 900

Hässleholmsbygd Temamöte om kost vid neurologiska sjukdomar 2 700

Halmstad Konferens om neurologiska diagnoser 2 000

Halmstad Qigong 20 ggr 6 000

Varberg Falkenberg Föreläsning om hjälpmedel 2 200

Varberg Falkenberg Föreläsning ”Ett liv med kvalité med progredierande 
sjukdom”

5 100

Varberg Falkenberg Föreläsning  med psykoterapeut 5 100

Varberg Falkenberg Bowling 2 ggr 4 500

Varberg Falkenberg Torsdagsträffar 52ggr 0

Varberg Falkenberg Vattengymnastik 20 ggr 9 000

Varberg Falkenberg Sittande träning 20 ggr 12 000

Norra Bohuslän Föreläsning om karriär trots funktionsnedsättning 3 200

Göteborg Temadag ”Barn som anhörig” 12 000

Göteborg Bad/vattengymnastik 36 ggr 9 000

Göteborg Temadag om sexualitet vid funktionshinder 17 000

Göteborg Tematräffar ”Att leva med neurologisk diagnos” 
6 kvällar * 3 tim”

11 200

Neuroförbundet Aktivitetet Belopp kr
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Göteborg Träning RGRM-metod 16 ggr 13 800

Göteborg Gymnastik vid ms 24 ggr 19 200

Göteborg Avstamp kurs för nysjuka 10 ggr 17 400

Göteborg Konferens om muskelsjukdomar 72 000

Måsen Sjukgymnastik, bad 40 ggr 3 600

Mark Dagträffar 12 ggr 3 600

Mark Vattengymnastik 28 ggr 12 600

Alingsås Boule 1 gång/vecka 2 900

Alingsås Vattengymnastik 1 gång/vecka 6 600

Karlstad m o Föreläsning polyneuropati 3 600

Karlstad m o Ridterapi 20 ggr 12 000

Karlskoga Degerfors Yoga 4 400

Karlskoga Degerfors Rehabträning 40 ggr 11 600

Västerås Anhörigträff med fi ka  2 ggr à 3 timmar 1 800

Västerås Bowling 1 /månad 7 200

Västerås Medicinsk yoga 20 timmar 12 000

Västerås Hälsodag med föreläsningar, prova på aktiviteter 14 100

Falun & Norra Dalarna Yoga i Falun, Rättvik, Mora 60 ggr 2 700

Härnösand Örnsköldsvik Rehabbad 40 ggr 11 000

Härnösand Örnsköldsvik Hälsoweekend Österåsen 4 200

Umebygden Samtalsgrupp f assistans-berättigade, 10 ggr 9 000

Umebygden Gymnastik och bad, 40 ggr 9 600

Södra Lappland Konferens om stroke 7 800

Skellefteå Bowling  700

Skellefteå Rehabbad  2 400

Totalt: 1 083 200

Neuroförbundet Aktivitetet Belopp kr
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Bilaga: Anslag till rekreation
Neuroförbundet Aktivitet Belopp kr

Östergötland Familjeläger Åland 5 dgr 18 000

Östergötland Resa Spanien 14 dgr 97 700

Kalmar län Resa Malmö, 4 dgr 14 200

Skåne Resa österut ev Prag 5 dgr 18 000

Skåne Resa Island 8 dgr 27 900

Halland Bussresa Valjeviken 3 dgr 7 500

Västra Götaland Akvarelläger, en helg 5 600

Västra Götaland Resa Kroatien 7 dgr 23 400

Örebro län Dagsutfl ykt Tiveden 5 200

Örebro län Dagresa Leva & fungera 7 700

Västernorrland Resa Pärnu Estland 9 dgr 32 400

Norrbotten Resa Rhodos  14 dgr 46 700

Stockholm Dagskryssning Åland 1 400

Stockholm Wii-spel 7 ggr 1 000

Stockholm Bussresa i Sverige 5 dgr 22 500

Stockholm Resa Barcelona 7 dgr 23 400

Stockholm Resa Kreta 14 dgr 82 000

Uppsala Knivsta Rullstolsdans 600

Uppsala Knivsta Matlagning 10 ggr 600

Uppsala Knivsta Resa Calpe 14 dgr 67 500

Nord Uppland Bussresa Åland 3 dgr 10 800

Östra Sörmland Rullstolsdans 3 500

Östra Sörmland Endagsresa till Tåkern 3 900

Östra Sörmland Endagsresa till Stockholm 4 100

Östra Sörmland Resa till Karlstad 2 dgr 5 900

Östra Sörmland Heldagsutfl ykt Mättinge 8 100

Eskilstuna Bussresa Sigtuna 1 dag 3 600

Linköping Dagsutfl ykt Vimmerby, 1 dag 7 200

Linköping Dagsutfl ykt Vättern runt, 1 dag 7 800

Linköping Resa Sommarsol, 5 dgr 22 100

Motala Vadstena Resa Helsingfors 3 dgr 4 500

Motala Vadstena Dagsutfl ykt Sörmland,1 dag 5 000

Smål Höglandet Leva & fungera mässan 11 300

Smål Höglandet Endagsresa Växjö 11 700

Kalmar  Endagsresa till Öland 4 300
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Kalmar Endagsresa till Valjeviken 3 900

Västervik Resa Valjeviken 3 dgr 5 800

Martallen Resa Valjeviken 4dgr 30 200

Blekinge Resa Sommarsol 2 dgr 13 500

Åsbobygden Bussutfl ykt Landskrona 5 timmar 4 300

Åsbobygden Dagsresa Köpenhamn 5 700

Åsbobygden Bussresa o teater Arlöv 5 200

Österlen Dagsresa Kristianstad 1 700

Hässleholmsbygd Resa till Rügen 4 dgr 27 600

Malmö Endagsresa Skåne juni 2 300

Malmö Endagsresa Skåne augusti 2 300

Malmö Endagsresa Kivik 2 100

Malmö Endagsresa Ullared oktober 2 300

Malmö Endagsresa Ullared mars 2 300

Malmö Endagsresa till Tyskland 2 700

Malmö Resa till Valjeviken 3 dgr 4 500

Västra Skåne Studiebesök stadsbibliotek 700

Västra Skåne Dagsresa Arlövsrevyn 2 300

Västra Skåne Utfl ykt till Ven 1 600

Västra Skåne Naturslinga, Skäralid, Kopparhatten 3 tim 3 900

Västra Skåne Resa Bornholm 4 dgr 10 800

Halmstad Målarkurs 20 ggr 4 500

Halmstad Bussresa Lousiana 1 dag 5 900

Varberg Falkenberg Resa Ullared 1 dag 5 000

Varberg Falkenberg Resa till Strannegården1 dag 4 900

Varberg Falkenberg Resa Sommarsol 13 200

Kungsbacka Bussresa 1 dag 4 600

Kaprifol Endagsresa till Lysekil 3 200

Kaprifol Endagskryssning till Fredrikshavn 3 900

Kaprifol Teaterresa till Göteborg 4 100

Kaprifol Teaterresa Göteborg 4 700

Norra Bohuslän Resa till Orust 1 dag 2 700

Norra Bohuslän Bussresa Leva & fungera 2 700

Norra Bohuslän Bussresa Norge 1 dag 3 100

Norra Bohuslän Prova på golf 1 700

Göteborg Endasgsresa Ulricehamn 6 300

Göteborg Bussresa t Skåne 2 dgr 12 200

Göteborg Träning rullstolsdans 34 ggr 16 700

Neuroförbundet Aktivitet Belopp kr
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Göteborg Rullstolsdans helg 3 dgr 22 500

Göteborg Bussresa till Oslo 4 dgr 30 600

Måsen Dagsutfl ykt våren 3 600

Måsen Dagsutfl ykthösten 3 600

Mark Endagsutfl ykt buss 1 800

Mark Teaterresa Lorensbergsteatern 2 700

Mark Resa till Karlstad 3 dgr 7 400

Alingsås Resa Bohusgården 3 dgr 12 900

Alingsås Resa till Valjeviken 3 dgr 19 900

Ätradal Resa Stockholm, Uppsala 4 dgr 18 000

Skövde Bussresa Askersund 1 dag 2 600

Karlstad m o Utfl ykt Sandgrund 4 timmar 600

Karlstad m o Utfl ykt Brattforsheden 4 tim 1 100

Karlstad m o Resa till Borgvik, 1 dag 5 300

Karlstad m o Resa till Arvika, 1 dag 5 100

Karlstad m o Resa Leva & fungera, 1 dag 7 700

Örebro Bussresa 1 dag 1 800

Örebro Resa Sommarsol, 6 dgr 12 300

Sydnärke Endagsresa Karlstad 7 200

Sydnärke Rekreation på Loka Brunn 1 dag 1 400

Karlskoga Degerfors Friluftsdag 4 200

Karlskoga Degerfors 4 temamöten 4 200

Karlskoga Degerfors Buss Leva & fungera 1 dag 5 900

Karlskoga Degerfors Resa till Valjeviken 5 dgr 15 800

Västerås Teaterresa till Stockholm 5 400

Fagerstaregionen SPA i Sunne 3dgr 0

Medelpad Matlagningskurs 5 ggr à 3 tim 1 400

Medelpad Resa Hälsingland 6 700

Södra Lappland Spahelg 2 dgr 6 300

Skellefteå Endagsresa Bjurholm 7 200

Skellefteå Resa Pite havsbad, 2 dgr 7 200

Totalt: 1 084 600

Neuroförbundet Aktivitet Belopp kr
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Beviljat belopp

Grundbidrag 800 000

Rehabilitering 1 083 200

Rekreation 1 084 600

Summa 2 967 800

Bilaga: 
Sammanställning av utdelning rehab och rekreation
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Styrelse
Styrelsen för Neuroförbundet förvaltar Stif-
telsen till Anders Ulffs minne (org.nr. 802412-
3393) enligt stiftelseförordnandet. Stiftelsen 
Anders Ulffs Minne har haft 5 sammanträden 
under 2016. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 

Ordförande

Lise Lidbäck, konsulent (Kungsängen)
Närvaro vid 5 sammanträden

Vice ordförande

Bengt Olsson, fackförbundsordförande        
(Malmö)
Närvaro vid 4 sammanträden

Kassaförvaltare

Kent Andersson, ekonom (Mölndal)
Närvaro vid 5 sammanträden

Ledamöter 

Johanna Andersson, kundansvarig (Västerås)
Närvaro vid 5 sammanträden

Johan Gunnarson, ingenjör (Solna)
Närvaro vid 4 sammanträden

UnoJohansson, försäljningschef (Töreboda)
Närvaro vid 4 sammanträden

Gunilla Nilsson, support- och utbildningschef 
(Enskede)
Närvaro vid 3 sammanträden

Petra Nilsson, administratör (Karlskoga)                 
Närvaro vid 5 sammanträden

Suppleanter

Ingrid Johansson, miljösamordnare (Råneå)
Närvaro vid 2 sammanträden

Kerstin Kjellin, jurist (Upplands Väsby)
Närvaro vid 3 sammanträden

Ewy Lundsten Falk, redovisningskonsult  
(Hallstahammar)
Närvaro vid 2 sammanträden

Revisorer

Grant Thornton Sweden AB, 
Maria Karlsten
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Ändamål

Stiftelsen till Anders Ulff s minne – ändamål

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne har till ändamål att 
främja ungdomars vård och fostran samt utbildning genom den verksamhet som bedrivs för 
personer som är medlemmar i Neuroförbundets ungdomsavdelning DUNS och där företrädes-
vis åt personer yngre än 35 år. Stiftelsen registrerades år 2002.

Förvaltningen av stiftelsens angelägenheter hanteras av en styrelse som utgörs av styrelsen för 
Neuroförbundet.  

Ekonomi

Stiftelsens kapital utgörs f.n. av gåvor från stiftelsens grundare, fru Kristina Ulff, och hennes 
anhöriga samt av tidigare gåvor avsedda för stiftelsen. Fru Kristina Ulff avled den 20 augusti 
2009 och 2010 tillfördes medel till stiftelsen enligt hennes testamente.

Grundkapitalet uppgår till 148 tkr. Stiftelsens totala kapital uppgår per 31 december 2016 till 
19 563 tkr. (17 564 tkr). 

Utdelning

Under 2016 har utdelning skett med 30 tkr till Neuroförbundet Göteborg. Neuroförbundet 
Göteborg anordnar sedan många år både träning och tävling i rullstolsdans. Medlen som nu 
beviljats ska användas till träningen i rullstolsdans.
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Resultat- och balansräkning

Resultaträkning tkr
 not År 2016 År 2015 
Intäkter   
Gåva testamente  232 0
Aktieutdelning  196 570
Omplaceringsresultat aktier 1 1 802 828 
Bankränta  0 0
Summa intäkter  2 230 1 398 

Kostnader
Förvaltningskostnader  -202 -92
Summa kostnader  -202 -92
 
Årets överskott  2 028 1 306
 

Balansräkning tkr
 not 2016-12-31   2015-12-31 
Finansiella anläggningstillgångar 
Finansiella värdepappersinnehav 1 19 136 17 503 
Summa anläggningstillgångar  19 136 17 503

Omsättningstillgångar
Kassa och bank  523 305
Summa omsättningstillgångar  523 305
Summa tillgångar  19 659 17 808

Eget kapital 2  
Grundkapital  148 148 
Balanserat kapital  19 415 17 417
Summa eget kapital  19 563 17 565

Skulder
Kortfristiga skulder  93 240
Upplupna kostnader  3 3
Summa skulder  96 243

Summa skulder & eget kapital  19 659 17 808
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Noter

Not 1 Värdepapper
Marknadsvärdet på värdepapper var 21 129 tkr. vid utgången av 2016 och 20 281 tkr. vid 
utgången av 2015. Stiftelsen Anders Ulffs minnes värdepapper förvaltas enligt avtal om s.k. 
diskretionär förvaltning. Under årets första tertial förvaltade Swedbank depån och därefter 
övergick förvaltningen till Söderberg&Partner.  Placeringar i aktier, kassa och räntebärande 
instrument ska ske med inriktning på långsiktighet och jämn kapitaltillväxt, och ska ske i vär-
depapper noterade på Stockholms Fondbörs. En hög och jämn avkastning i kombination med 
god riskspridning ska eftersträvas. Aktier och aktierelaterade fi nansiella instrument ska vara 
emitterade av företag som inte bryter mot FN:s förklaring om mänskliga rättigheter eller ILO:s 
åtta kärnkonventioner. 

Värdepapper År 2016 År 2015
Ingående bokfört värde 17 503 16 288
Förvärv 25 031 5 660
Försäljningar -23 398  -4 445
Utgående bokfört värde 19 136 17 503

Omplaceringsresultat
Realisationsvinst aktier 2 020 834
Realisationsförlust aktier - 218 -6
Summa omplaceringsresultat 1 802 828
   
    
 
Not 2
Eget kapital År 2016 År 2015
Belopp vid årets ingång 17 565 16 288
Redovisat årsresultat 2 028 1 306 
Beslutade anslag -30 -29
Belopp vid årets utgång 19 563 17 565

Not 3 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets utgång.
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Slutord 
Styrelsen för Neuroförbundets stiftelse till Anders Ulffs minne vill framföra sitt varmaste tack 
till dem som medverkat till att fonden kunnat stödja årets verksamhet inom fondändamålet. 

Tack vare våra givare som bidragit med generösa gåvor har fonden även detta år kunnat ge 
ekonomiskt stöd till rekreation och aktiviteter för yngre personer med neurologiska sjukdoms-
tillstånd och funktionsnedsättningar.   

Stockholm den    

Lise Lidbäck
Ordförande

Johanna Andersson Kent Andersson      Johan Gunnarson   

Uno Johansson Gunilla Nilsson 

Petra Nilsson  Bengt Olsson
 

Vår revisionsberättelse har avgivits den
Grant Thornton Sweden AB

Maria Karlsten    
Auktoriserad revisor                                                
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Under 2016 stod neuroteam i fokus och temat för Neuroförbundets uppskattade 
”Neurorapport” hade därför också patienten och neuroteam som tema.



Neuroförbundet är Sveriges första intresse organisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att 
människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Vi står 
för livslust, full delaktighet och stark framtidstro. Neuroförbundet har ca. 13 000 medlemmar. 
Vi företräder ett stort antal diagnoser och stödjer och följer spetsforskningen inom neurologi.

neuroforbundet.se 
info@neuroforbundet.se

Tel: 08-677 70 10 
S:t Eriksgatan 44, 4tr
Box 49 084, 100 28 Stockholm

Du vet väl om att du kan Swisha en gåva för att 
stödja vår verksamhet eller neurologisk forskning. 
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