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Svenska PostkodLotteriet
Neuroförbundet blev förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet 
2009. Stödet stärker Neuroförbundet som intresseorganisation och 
bidrar till att vi kan fullfölja vår mission; att göra livet lättare för 
alla med en neurologisk diagnos, säger Lise Lidbäck Neuroförbun-
dets ordförande. PostkodLotteriets stöd gör det möjligt att:

• Ge individuell juridisk hjälp

• Ge stödsamtal i en förändrad livssituation

• Informera om den senaste forskningen

PostkodLotteriet tycker att Neuroförbundets och ParkinsonFör-
bundets gemensamma projekt BrainBus, är ett utmärkt exempel 
på PostkodLotteriets arbete för projekt om tolerans och mångfald. 
Under kongressen 2013 erhölls ett bidrag på 7 MSEK för att ge-
nomföra BrainBus som ett treårigt informationsprojekt.
-Vi vill att människor runt om i landet ska få lära sig mer om neu-
rologiska sjukdomar. Vi tror mycket på Neuroförbundets arbete 
med detta, säger Margot Wallström. 

Svensk Insamlingskontroll
Neuroförbundets 90-konton granskas av Svensk insamlingskon-
troll. 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 insamlings-
kostnader inte överskrids.

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII
Neuroförbundet är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlings-
råd, FRII - en branschorganisation som arbetar för tryggt givan-
de. Bland FRIIs medlemmar finns 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
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Inledning
I vår årsredovisning delar vi berättelsen om 
hur vi har arbetat under det gångna året. 
Förbundskongressen 2013 tog ett historiskt 
beslut om att ändra förbundets namn till 
Neuroförbundet, vilket har gett oss en skjuts 
framåt i både medlemsrekrytering och påver-
kansarbete.

Kongressen beslutade att Neuroförbundet ska 
prioritera fyra områden kommande kongress-
period: jämlik neurosjukvård och rehabilite-
ring, rättighetsfrågor, arbete- och sysselsätt-
ningsfrågor samt hur Neuroförbundet ska 
växa som organisation.

Förbundets ordförande under 10 år, Kathleen 
Bengtsson-Hayward, lämnade över klubban 
till ny ordförande och nyvald styrelse. Med 
sig fick den nya styrelsen ett växande förbund 
med lång historia, men också utmaningar i 
att engagera nya medlemmar och hitta nya 
givare. 

Personer med neurologiska diagnoser och 
symtom möts ofta av okunskap och fördo-
mar, både inom sjukvården, arbetslivet och i 
sociala sammanhang. Neuroförbundet, som 
är Sveriges första intresseorganisation speci-
alicerad på neurologi, arbetar för att öka och 
sprida kunskap om just neurologin. Vårt mål 
är att människor som lever med neurologiska 
diagnoser har samma möjligheter och rättig-
heter som alla andra.

De flesta medlemmar väljer att stanna kvar 
hos oss, och nya kommer till, vilket är ett 
kvitto på att medlemmarna får något värde-
fullt tillbaka av Neuroförbundet. 
Vi har också testat nya vägar för att engagera 
medlemmarna direkt i vårt opinionsbildande 
arbete, något du också kan läsa om i verk-
samhetsberättelsen. 

Tack alla som har bidragit med tid, kunskap, 
engagemang eller gåvor till Neuroförbundet 
och fonden under året som gått. Vi hoppas 
ni är med oss på vår fortsatta resa för att 
förbättra livet för alla med en neurologisk 
diagnos.  

Lise Lidbäck
Förbundsordförande

Marit Jenset
Generalsekreterare
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Kongress 2013

Historiskt beslut om namnbyte på förbundskongressen 2013

Ett rekordstort antal ombud och observatörer 
deltog på förbundskongressen 13-15 septem-
ber 2013. På plats fanns 120 ombud och 16 
observatörer tillsammans med avgående och 
tillträdande förbundsstyrelse, valberedning, 
revisorer, kanslipersonal, gäster, utställare och 
inbjudna talare. 

Kongressen fattade ett historiskt beslut om 
namnbyte för förbundet till Neuroförbundet. 

Ny logotype och grafisk profil antogs också. 
Beslutet om namnbytet gäller för hela orga-
nisationen, men lokalföreningar, länsförbund 
och distrikt måste formellt klubba namnbytet 
på sina respektive års- och ombudsmöten. 
Förutom namnbytet beslutade kongressen om 
en handlingsplan för kommande kongessperi-
od, som är fyra år. Fokus i planen är på neu-
rosjukvård, arbete, rättigheter och framtidens 
Neuroförbund. En ny styrelse valdes med 10 

Förbundets nya ordförande, Lise Lidbäck, framför den nya  
logotypen och namnet som antogs på kongressen..

Integrationsminister Erik Ullenhag gästade Neuroförbundets 
kongress i september.

Representanter från hela landet beslutar om förbundets fram-
tida inriktning och verksamhet för de kommande fyra åren.

Margot Wallström kom till kongressen och lämnade Postkod-
Lotteriets check på 7 MSEK till BrainBus-projektet.
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nya ledamöter och en ny förbundsordförande, 
Lise Lidbäck. Lise, som bor nära Stockholm, 
är halvtidsarvoderad förbundsordförande 
och arbetar många av veckans dagar på för-
bundskansliet.
En lång rad beslut togs utifrån inskickade 
motioner, principer om medlemsavgifter och 
stadgeändringar. För att uppmärksamma 
neurologisk forskning delades två forsknings-
stipendier ut med medel från förbundets 
forskningsfond.  De två stipendierna gick till 
Agneta Grimby och hennes forskning inom 
antecipatorisk sorg hos närstående till per-
soner med svår ms och als samt till Anneli 
Brauner och hennes forskning om alternativa 

Neuroförbundets styrelse för mandatperioden september 2013-2017. Från vänster: Lise Lidbäck (ordf.), Johan Gunnarson, Kerstin 
Kjellin, Bengt Olsson, Uno Johansson, Kent Andersson, Ingrid Johansson, Maj Danielsson, Petra Nilsson, Johanna Andersson, 
Gunilla Nilsson. Ej med på bild: Ewy Lundsten Falk

Mingel i foajén på Djurönäset där Neuroförbundets kongress 
hölls 2013.

behandlingsstrategier för att hindra urinvägs-
infektioner.
På förbundskongressen inledningstalade 
integrationsminister Erik Ullenhag om diskri-
minering och utanförskap. Svenska neurolog-
föreningens ordförande, Martin Gunnarsson, 
framförde en hälsning och gratulerade till 
förbundets nya namn.  Överraskningen var 
stor när kongressens avslutningstalare, pro-
jektdirektör Margot Wallström från Svenska 
PostkodLotteriet, överlämnade en check på 
7 miljoner kronor till projektet BrainBus. 
Projektet har Neuroförbundet sökt medel för 
tillsammans med Parkinsonförbundet. Det 
startar den 1 januari 2014 och pågår i 3 år.

Ordförande för Svenska neurologföreningen Martin Gun-
narsson fanns bland gästtalarna och han lyckönskade till nytt 
namn och hoppades på ett fruktbart samarbete.
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Nytt namn och varumärke

Sveriges första intresseorganisation för neurologi

På förbundskongressen år 2009 togs beslutet 
om att förbundet skulle utreda namnfrågan 
och återkomma med ett förslag till kongres-
sen 2013. Skälet var att namnet Neurologiskt 
Handikappades Riksförbund ansågs vara 
gammalmodigt framförallt utifrån begreppet 
handikappade. 

Under 2012 startade ett utredningsarbete med 
en marknadsundersökning för att ta reda på 
kännedomen hos allmänheten om varumär-
ket. Resultatet av undersökningen ledde till 
ett genomgripande arbete där en ny varumär-
kesplattform togs fram. Inom ramen för det 
arbetet togs det fram förslag på nytt namn. 

Arbetet pågick under ett år där många olika 
konstellationer deltog och där föreningslivet 

i hög grad var inblandat. På kongressen i 
september antogs enhälligt det nya namnet 
Neuroförbundet, liksom en ny logotyp och en 
grafisk profil.

Beslutet om namnbytet gällde för hela orga-
nisationen. Lokalföreningar, länsförbund och 
distrikt klubbade namnbytet på sina respekti-
ve års- och ombudsmöten. 

En av de första större satsningarna med nya 
varumärket blev en köpt annonsering i tv4 
i samband med förbundets insamlingskam-
panj inför julen 2013. Det var första gången i 
förbundets historia som tv-reklam användes. 
Satsningen blev lyckad då den genererade en 
hög trafik till förbundets nylanserade gåvosajt 
neurogåvan.se

Som pausreklam i tv4 förekom Neuroförbundets nya kommunikation med den nya grafiska profilen. Reklamen i form av ett 
tvåbilders bildspel uppmanade tittaren till att skänka en gåva.
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Med nytt namn och ny logotyp köptes för första gången tv-reklam i tv4 inför julkampanjen 2013. Reklamen var framgångsrik och 
genererade hög trafik och många gåvor på förbundets nystartade gåvosajt: neurogåvan.se
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Stöd till medlemmar

Aktiviteter och rådgivning

I samband med beskedet om en neurolo-
gisk sjukdom eller funktionsnedsättning tar 
livet ofta en ny vändning både för den som 
får beskedet och för närstående. Massor av 
frågor behöver få svar och en ny livssituation 
kan behöva hanteras. Att då få kontakt med 
personer som dessutom har egna, liknande er-
farenheter kan för många vara särskilt givan-
de och utvecklande i en ny livssituation.

Som medlem i Neuroförbundet finns många 
möjligheter att få sådana kontakter. Ett exem-
pel på kontaktmöjligheter är via vår commu-
nity på hemsidan. En stor del av aktiviteterna 

i Neuroförbundets föreningsliv bygger på 
grundidén att olika fysiska möten och sociala 
aktiviteter ger möjligheter till erfarenhetsutby-
ten, nya insikter och kunskap för att underlät-
ta vardagslivet.  

Förbundet anordnade under 2013 medlems-
aktiviteter som vinterveckor i Saxnäsfjällen, 
familjeläger på Valjeviken och diagnos- och 
relationskurser över en helg. Att låta hela 
familjer delta på olika aktiviteter, inte minst 
barn till någon med neurologisk diagnos, är 
en inriktning som förbundet kommer att fort-
sätta utveckla.

Saxnäsfjällen är ett uppskattat resmål då Neuroförbundet anordnar sina vinterveckor. Ett välkommet avbrott från vardagen blir 
ett livslångt minne med uppskattade möten, samtal och upplevelser.
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Neuroförbundet har engagerat ett antal stöd-
personer. Det är ideellt arbetande medlemmar, 
som hjälper medlemmar genom att ge råd, 
stöd och information. Ett samtal med våra 
diagnosombud är ett samtal med en medmän-
niska som har kunskap och erfarenhet av att 
leva med diagnosen, personligen eller som 
närstående. 

Under 2013 har ca. 400 samtal och mail note-
rats, en fördubbling från föregående år.

Många som lever med en neurologisk diagnos 
kommer också på ett eller annat sätt i kontakt 
med samhällets olika stödinsatser. Ofta kan 
det vara svårt att känna till sina rättigheter, på 
vilket sätt de ska ges och av vem/vilka myn-
digheter.

För att hjälpa våra medlemmar med detta har 
Neuroförbundet rättsombud. De är liksom 
stödpersonerna rekryterade ur vår egen med-
lemskår. De har fått utbildning av oss och har 
lång praktisk erfarenhet av att ge våra med-
lemmar stöd inom en rad rättsliga områden. 

Förbundets juridiska rådgivning ökade 2013 
för tredje året i rad, både via vår hemsida, per 
telefon och mail. Under året har nästan 500 
ärenden kommit. 

Förbundet har också tillsammans med för-
eningslivet anordnat informationsmöten om 
rättigheter och möjligheter i dagens lagstift-
ning runt om i landet. Både nuvarande och 
potentiella medlemmar har deltagit.

Koordinator för Neuroförbundets diagnosstöd, Fia Gunnarsson (mitten) tillsammans med två av våra många stödpersoner; 
Mathilda Cederlund (stroke) till vänster och Anette Hansson (Multipel Skleros MS) till höger. Att få tala med någon med egna 
erfarenheter av sin diagnos är mycket efterfrågat och uppskattat och vi ger ett stort stöd till personer med neurologisk diagnos 
via vårt diagnosstöd.
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Opinion

Uppmärksammat kampanjarbete

Neuroförbundets mål är ett samhälle där 
människor med neurologiska diagnoser har 
samma rättigheter och möjligheter som alla 
andra. För att påverka och förändra samhället i 
den riktningen behövs ett aktivt opinionsarbete.

Under 2013 intensifierades förbundets opini-
onsarbete inom några områden. Förutom två 
egna kampanjer har förbundet synts tillsam-
mans med andra organisationer inom framför 
allt arbetet för en diskrimineringslag och mot 
försämringar av personlig assistans.

Kampanjen för bättre neurosjukvård riktade 
sig till ansvarig minister för att få fram mer 
resurser inom neurologin. Ett delvis nytt ar-
betssätt användes då 1 730 unga medlemmar 
engagerades som aktivister via en kampanjsajt 
med elektroniska nyhetsbrev, egna bloggar, 
namninsamlingar med mera. 

En uppmärksammad aktivitet anordnades av 
förbundet utanför riksdagshuset. Där hängdes 
300 tomma läkarrockar upp som symbol för 
neurologbristen.

Under MS-dagen den 29 maj genomfördes en uppmärksammad aktivitet utanför riksdagshuset. 300 läkarrockar hängde tomma 
för att symboliskt visa på bristen av neurologer i Sverige. Här intervjuas generalsekreterare Marit Jenset av Sveriges television, svt.
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Kampanjen bidrog till Socialdepartementets 
satsning på kroniska sjukdomar och att Soci-
alstyrelsen ska ta fram nationella riktlinjer för 
MS och Parkinson. 

I samband med Neurodagen 28 september 
publicerade förbundet en egen rapport om 
färdtjänst och persontransporter. Den byggde 
på en medlemsenkät, som engagerade många 
medlemmar. Svaren visade bl. a. att färdtjänst 
inte främjar delaktighet i samhällslivet på 
jämlika villkor i enlighet med FN-konventio-
nen, att tidspassningen är dålig, att service 
och bemötande från förarna inte är tillfreds-

ställande och att nästan hälften av dem som 
förvärvsarbetar tycker att färdtjänst försvårar 
möjligheterna att sköta jobbet.

Samtidigt med förbundets publicering av 
rapporten agerade ett 10-tal föreningar med 
lokala och regionala insändare, som gav gens-
var runt om i landet.  Resultatet har varit en 
rad uppföljande kontakter från taxibranschen 
och ansvariga myndigheter. De vill ta del av 
Neuroförbundets erfarenheter i sitt fortsatta 
arbete för att utveckla färdtjänsten.

Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth var en av flera ministrar som tog emot Neuroförbundets budskap om diskri-
mineringslag som framgångsrikt drevs under många torsdagsaktioner utanför regeringskansliet Rosenbad.

Engagerade aktivister. Malin Schulz, Maria Nordh och Sofi Karlsson var delaktiga medlemmar i kampanjen ”Jag har MS” och blog-
gade bland annat om vikten av förbättrad neurosjukvård.



14

Neurologisk forskning

Stipendier till klinisk forskning

De flesta neurologiska diagnoser går ännu 
inte att bota. Under hela Neuroförbundets 
historia har därför behovet av att utveckla 
neurologisk forskning varit en mycket angelä-
gen fråga. Mycket har dock hänt på området 
under de senaste 20 åren. Tack vare forskning 
och nya behandlingar är många neurologiska 
sjukdomar och symtom numera behandlings-
bara. 

För att stimulera till ökade gåvor till forsk-
ning och till förbundets verksamhet satsade 
förbundet under året på en ny gåvosajt; 
neurogåvan.se. Syftet med denna är att skapa 
en givarbas som bygger på engagemang, som 
givaren vill dela med sin omgivning och på 
sikt ska det ge oss mer gåvointäkter. Man kan 
ge både som privatperson eller som företag, 
anonymt eller genom att skapa ett konto och 
man kan starta en ”egen insamling” samt 
blogga.

Inför kongressen 2013 beslutades om utdel-
ning till tre stipendiater för klinisk, patientnä-
ra, forskning. 

Det ena stipendiet gick till leg. psykolog, 
medicine doktor Agneta Grimby och hennes 
forskning inom antecipatorisk sorg hos när-
stående till personer med svår MS och ALS. 

Det andra stipendiet gavs till Professor, adj. 
Annelie Brauner och hennes forskning om 
alternativa behandlingsstrategier för att hindra 
urinvägsinfektioner.

Det tredje stipendiet tilldelades MD, leg. 
sjukgymnast Kerstin Wahman för forskning 
om energiförbrukning vid fysisk aktivitet hos 
ryggmärgsskadade.

Vardera stipendiet uppgick till 500 000 kronor.

Agneta Grimby forskar inom antecipa-
torisk sorg hos närstående till personer 
med svår ms och als. Hon tilldelades 
500 000 kr i ett stipendie ur Neuroför-
bundets forskningsfond.

Annelie Brauner forskar om alternativa 
behandlingsstrategier för att hindra urin-
vägsinfektion. Hon tilldelades 500 000 kr 
i ett stipendie ur Neuroförbundets forsk-
ningsfond. Foto: Fredrik Persson
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Medlemsvärvning

Värvartävling och nya satsningar

För att öka medlemsantalet arrangerade 
förbundet en medlemsvärvartävling mellan 
lokalföreningarna. Tävlingen vanns av Neuro-
förbundet Alingsås, som ökade sitt medlems-
antal med hela 33 procent. 

Neurodagen den 28 september, förbundets 
födelsedag, har blivit en allt viktigare aktivi-
tets- och kampanjdag i hela vår organisation.  
Några dagar före och efter detta datum pågår 
en rad aktiviteter runt om i landet. 

Med anledning av förbundets namnbyte 2013 
erhöll våra föreningar nytt kampanjmaterial.  
Hela 62 föreningar arrangerade olika aktivite-
ter runt om i landet, aktiviteter som synliggör 
förbundets arbete och sprider kännedom om 
vår organisation. 

Under året har förbundskansliet aktivt följt 

upp dem som provat på ett fritt medlem-
skap under tre månader med telefonsamtal. 
Gensvaret har varit mycket gott och cirka 60 
procent har valt att förlänga medlemskapet. 
Även de som begärt information om medlem-
skap, men sedan ej fullföljt genom att inbetala 
medföljande inbetalningskort, har följts upp. 
Även här kan vi notera att ett icke försumligt 
antal har velat teckna medlemskap efter kon-
takt från förbundskansliet.

Vid årsskiftet 2013/2014 kunde vi konstatera 
att Neuroförbundet har 13 045 medlemmar, 
en ökning med 226 medlemmar, vilket är en 
större ökning än vid förra årsskiftet.  Då hade 
vi ökat med 152 medlemmar. 

Medlemsstatistik per förening för år 2013 
redovisas i bilaga ”Medlemsstatistik”.

Förbundet deltar, inte minst via våra lokalföreningar runt om i landet vid mässor och olika event och försöker alltid värva nya 
medlemmar för att vara en stark röst i opinionen. Här delas informationsbroschyrer om neurologiska diagnoser ut.
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Förvaltningsberättelse

Neuroförbundets ändamål
Neuroförbundet (fd. Neurologiskt Handikap-
pades Riksförbund) är en allmännyttig ideell 
förening som bildades 1957.  

Förbundet är en riksomfattande intresse-
organisation som arbetar tillsammans med 
tillhörande länsförbund och lokalföreningar. 
Organisationen har som ändamål att verka 
för att personer med neurologiska sjukdoms-
tillstånd/skador och deras närstående skall få 
sina behov och rättigheter tillgodosedda och 
ges förbättrade levnadsvillkor (Neuroförbun-
dets ändamålsparagraf).
Förbundet är partipolitiskt obundet.

Allt vårt arbete skall ske på etiskt godtagbara 
grunder utifrån förbundets grundläggande 
värdering: Alla människors lika värde och 
allas lika rätt till ett gott liv.

Att förbättra livsvillkoren för personer med 
neurologiska diagnoser innebär att vi företrä-
der våra medlemmars intressen i påverkans-
arbete gentemot stat, landsting, kommuner, 
andra myndigheter och beslutande organ. 
Det innebär också att vi ger service i form 
av information samt råd och stöd till med-
lemmar och närstående.  Förbundet erbjuder 
också viss kurs- och konferensverksamhet 
till medlemmar, profession och föreningsliv. 
Föreningslivet erbjuder också medlemmarna 
en rad intressanta aktiviteter.  

Förbundets ca. 13 000 medlemmar, är till 
övervägande del personer med neurologiska 
diagnoser samt deras närstående. Medlem-
marna finns i våra 85 lokalföreningar, som 
ingår i 17 länsförbund och 1 distrikt. 

Medlemskapet i Neuroförbundet
Medlemsavgift betalas en gång per år, eller 
månadsvis via autogiro. Avgiften varierar 
beroende på vilken lokalförening medlemmen 
väljer att tillhöra. Som medlem i Neuroför-
bundet får du:

• Intressepolitisk bevakning och påverkan. 
Du kan bland annat vara med och påverka 
tillgång till individuellt inriktad rehabilite-
ring, hela neurosjukvårdens upprustning, 
personlig assistans och ett mer flexibelt 
arbetsliv.

• Magasinet Reflex, som utkommer med sex 
nummer per år. Finns också som taltidning.

• Juridiskt stöd via våra rättsombud med 
rådgivning och företräde av medlemmar i 
rättstvister.

• Råd och stöd från våra diagnosombud.

• Tillgång till Neuroförbundets hjälpredor 
med råd och tips om samhällets stöd och 
service.

• Tillgång till exklusiva medlemssidor på 
hemsidan neuroforbundet.se

• Möjlighet att delta i förbundets olika ut-
bildningar och konferenser.

• Erbjudande om vinter- och sommarläger. 

• Möjlighet att resa med trygghet. Neuroför-
bundets sju reseregioner väljer bra boende, 
intressanta resmål och utflykter samt assis-
tans från våra medhjälpare.  

• Fri tillgång till Neuroförbundets informa-
tionsmaterial om olika neurologiska diag-
noser och symptom. 

• Rabattavtal med olika företag, som 
Volkswagen, Scandic, Etac, Kalmar-tram-
pen och Nyttadesign.

• Erbjudande om olycksfallsförsäkring med 
livbelopp utan föregående hälsoprövning.

Läs mer om aktuella avtal på 
neuroforbundet.se
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Medlemsaktiviteter
Våra medlemsaktiviteter är mycket uppskatta-
de, det visar utvärderingar efter varje aktivi-
tet. De omfattar veckolånga läger under både 
sommar- och vintertid, träffar för att prova 
olika fritidsaktiviteter eller med särskilt tema 
om en diagnos och vad det kan innebära för 
vardagslivet. Syftet är att inspirera och tipsa 
deltagarna om nya sätt att hantera sin föränd-
rade livssituation. 

Under 2013 genomfördes två vinterveckor 
och en höstvecka i Saxnäs samt två familje-
veckor på Valjeviken. Dessutom arrangerades 
diagnos- och relationskurser på 2-3 dagar. 

Nordisk muskelkonferens
I samarbete med RBU arrangerade vi en två-
dagarskonferens om muskelsjukdomar. Teman 
som diskuterades var hur det är att leva med 
en muskelsjukdom, diagnosfrågor och troliga 
mekanismer bakom sjukdomarnas uppkomst. 

Nordiskt MG-möte
Neuroförbundet stod som värd för det nordis-
ka MG-mötet då representanter från nordiska 
MG-organisationer träffades för att utbyta er-
farenheter och diskutera gemensamma frågor.

Konferenser om Parkinson 
Under året genomfördes ett par konferenser 
om Parkinsons sjukdom i samarbete med 
Svenska Parkinsonförbundet.  Syftet var att 
följa upp 2012 års konferenser och belysa de 
stora olikheter som finns mellan olika regio-
ners vård och behandling för personer som le-
ver med denna diagnos för beslutsfattare och 
profession. Konferenserna var välbesökta och 
på vissa håll väcktes också medias intresse.

Rättsombud
Förbundets juridiska rådgivning till medlem-
mar ökade 2013 för tredje året i följd. Under 
året har nästan 500 ärenden inkommit. 

Via Neuroförbundets rättsombud får medlem-
mar kunnig vägledning i sociala rättigheter 
samt aktiv hjälp i myndighetskontakter eller 
vid överklagan. Flest ärenden handlar om 
LSS, Socialtjänstlagen och assistansersättning, 
men även handikappersättning och sjukpen-
ning och sjukersättning är vanliga. Rättsom-
buden bistår även med stöd inom områdena 
färdtjänst, riksfärdtjänst samt bostadsanpass-
ning och vårdskador (patientförsäkringen).
Rättsombuden är rekryterade bland våra 
medlemmar och har lång erfarenhet av att 
ge råd och stöd inom dessa områden. De får 
också fortlöpande utbildning och möjlighet 
till erfarenhetsutbyte sinsemellan vid gemen-
samma utbildningar under verksamhetsåret. 
Under året ökade också besöksstatistiken 
på juridiksidorna på neuroforbundet.se med 
20%. På dessa sidor beskrivs insatser man 
kan ansöka om från kommunen eller Försäk-
ringskassan. Medlemmar kan bakom inlogg-
ning hämta hjälpredor och mallar att använda 
vid ansökningar om insatser, eller vid kontak-
ter med myndigheter eller domstolar. 
Vid åtta tillfällen under året har förbundet 
också, tillsammans med föreningslivet, ar-
rangerat informationsmöten runt om i landet 
för både medlemmar och potentiella medlem-
mar.
Ca 400 personer har genom dessa tillfällen 
fått nyttig information om sina rättigheter.

Neuroförbundets rättsombudsarbete bedrivs 
med stöd från Svenska PostkodLotteriet. 

Diagnosombud
Diagnosombuden inom de neurologiska 
diagnoserna är engagerade, ideellt arbetande 
medlemmar som ger råd, stöd och informa-
tion till framför allt enskilda i en besvärlig 
livssituation. De kan dela med sig från egna 
erfarenheter av att leva med sina respektive 
diagnoser i samtal per telefon och e-post samt 
i dialog via våra forum på hemsidan. 
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Under 2013 har ca. 400 samtal och mail 
noterats, en fördubbling från föregående år. 
Kontakterna kan se väldigt olika ut. Frågor 
om diagnosen, diagnostisering och behandling 
är vanliga. Men det är inte ovanligt att djupt 
förtvivlade människor ringer och söker råd 
och stöd i och omkring mycket personliga 
situationer. Det kan gälla allt från familjepro-
blem, kärlek, arbetsliv och fritid.  
Neuroförbundets råd- och stödarbete bedrivs 
med stöd från Svenska PostkodLotteriet. 

Lokalföreningar, länsförbund och distrikt
Våra lokala föreningar och länsförbund är 
övervägande ideellt arbetande personer, som 
arrangerar medlemsaktiviteter och tillvaratar 
medlemmarnas intressen gentemot kommuner 
och landsting. Lokalföreningar, länsförbund 
och distrikt är hjärtat i Neuroförbundets 
kamratstödjande verksamhet. En rik flora av 
sociala aktiviteter, som fester, dagsutflykter 
samt två- och tredagarsresor, oftast inom 
Sverige, bidrar till samhörighet och trygghet. 
Även längre resor utomlands arrangeras, där 
också resenärer med omfattande funktions-
nedsättningar kan känna sig trygga med att 
boende, resor och annat praktiskt fungerar. 

Lättare rehabilitering som vattengymnastik, 
bowling, ridning och målning är exempel 
på andra aktiviteter som arrangeras i lokal 
regi. Syftet är både att skapa gemenskap och 
erbjuda möjlighet till träning och friskvård, 
utifrån deltagarnas speciella förutsättningar. 
Lokalföreningar och länsförbund arrangerar 
även temamöten och kurser i diagnosfrågor, 
nysjukekurser och liknande.

Lokala föreningar har också möjlighet att ar-
beta intressepolitiskt, med inriktning på kom-
munala frågor medan länsförbunden riktar 
sig till landstingen. Exempel på viktiga lokala 
frågor och landstingsfrågor är tillgänglighet, 
färdtjänst, hemtjänst och assistans samt neu-

rosjukvården och neurologisk rehabilitering. 
Förutsättningarna för föreningsverksamhet är 
under stor förändring. Minskande kommu-
nala och regionala bidrag, färre personer som 
vill åta sig traditionella föreningsuppdrag och 
nya sätt att kommunicera är några trender 
som innebär behov av förändrade arbetssätt. 
Förbundet har tillsammans med Gävleborgs 
länsförbund därför provat nya arbetsmetoder 
sedan år 2012. Syftet är att finna fler enga-
gerade medlemmar och att Neuroförbundets 
aktiviteter ska leda till bättre neurologisk 
rehabilitering i Gävleborg. Framgångar har 
redan uppnåtts, då bland annat landstingspo-
litiker tillsatt en utredning i frågan.  Samma 
arbetsmodell ska användas i andra län under 
kommande år.

Förbundet arrangerade under 2013 en sär-
skild konferens för länsförbunden i syfte att 
informera och stimulera till nya arbetssätt. 
Syftet var att fler regioner ska finna och ta 
tillvara på medlemmar som vill engagera sig i 
det intressepolitiska arbetet. Förutom Gävle-
borg har förbundet fått gensvar i Jämtland, 
Västerbotten och Örebro län. Där kommer 
fortsatt utvecklingsarbete att ske.

Dessutom har ett antal föreningsbesök ge-
nomförts för direkt stöd och rådgivning till 
enskilda föreningar och länsförbund.

Förbundet har nu 85 lokalföreningar, 17 läns-
förbund och 1 distrikt, vilket är oförändrat 
sedan 2012.

Aktiv medlemsvärvning 
Förbundet arrangerade en medlemsvärvar-
tävling mellan lokalföreningarna och täv-
lingen vanns av Alingsås före Nynäshamn 
och Karlskoga-Degerfors. Alingsås ökade sitt 
medlemsantal med hela 33 procent.

Under året har förbundskansliet aktivt följt 
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upp dem som provat på ett fritt medlem-
skap under tre månader med telefonsamtal. 
Gensvaret har varit mycket gott och cirka 60 
procent har valt att förlänga medlemskapet. 
Även de som begärt information om medlem-
skap, men sedan ej fullföljt genom att inbetala 
medföljande inbetalningskort, har följts upp. 
Även här kan vi konstatera att ett icke för-
sumligt antal har velat teckna medlemskap 
efter kontakt från förbundskansliet.

Vid årsskiftet 2013/2014 kunde vi konstatera 
att Neuroförbundet har 13 045 medlemmar, 
en ökning med 226 medlemmar, vilket är en 
större ökning är vid förra årsskiftet.  Då hade 
vi ökat med 152 medlemmar. Medlemsstatistik 
per förening för år 2013 redovisas i bilaga.

Neurodagen allt viktigare aktivitetsdag
Med start på Neurodagen den 28 september 
(förbundets födelsedag) satsade både förbun-
det och föreningslivet aktivt på medlemsvärv-
ning under hösten 2013. Med anledning av 
förbundets namnbyte erhöll föreningarna 
nytt kampanjmaterial.  Hela 62 föreningar 
arrangerade olika aktiviteter runt om i landet, 
aktiviteter som synliggjorde förbundets arbete 
och spred kännedom om vår organisation. 

Kommunikation och information
Diskussionen om eventuellt namnbyte och ny 
logotype och sedan själva namnbytet påver-
kade en hel del av kommunikationsarbetet 
under 2013. När det gäller förbundets kom-
munikation i stort, skedde en positiv utveck-
ling då vi i nästan samtliga kanaler ökade 
räckvidden och nådde fler människor. Inom 
vissa kanaler har det skett rejäla ökningar. 

Namnbyte och nytt varumärke
Förbundets kongress 2009 beslutade ge 
förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda om 
Neurologiskt Handikappades Riksförbund 
skulle byta namn och återkomma med even-

tuellt förslag till kongressen 2013. Förbunds-
styrelsens arbete med frågan intensifierades 
under 2012 med hjälp av en extern konsult, 
en marknadsundersökning om varumärket, 
diskussioner via en referensgrupp med för-
eningsrepresentanter, förbundsstyrelsen och 
kansliet. 
Under 2013 blev det allt tydligare att det 
fanns positiva förutsättningar för både namn-
byte och byte av logga. Förbundsstyrelsen 
beslutade därför att föreslå förbundskon-
gressen i september 2013 om namnbyte till 
Neuroförbundet, ny logga och ny grafisk 
profil. Kongressen fattade sedan det historiska 
beslutet att anta namnet Neuroförbundet. Ett 
ytterligare bevis för den positiva inställningen 
till namnbytet är att ett stort antal förening-
ar genomförde extra årsmöten under hösten 
2013 för att genomföra namnbyten även 
regionalt och lokalt.

Magasinet Reflex
Neuroförbundets viktigaste informations-
kanaler till våra medlemmar är fortfarande 
magasinet Reflex och vår webbplats neurofor-
bundet.se. Reflex utkommer med sex nummer 
per år till förbundets medlemmar och ingår 
i medlemsavgiften. Dessutom finns ett hund-
ratal prenumeranter bland beslutsfattare och 
profession. 
Tidningen delfinansieras av annonsintäkter, 
som ligger på en ekonomiskt stabil nivå under 
det senaste året. 
Ett samspel mellan Reflex innehåll och 
webbplatsen neuroforbundet.se håller på att 
utvecklas. Artiklar och reportage i Reflex 
kompletteras med ytterligare ljud-, text-, bild- 
och videomaterial på hemsidan, för att nyttja 
de olika kanalernas fördelar.

neuroforbundet.se
Webben är en annan viktig kanal för att 
snabbt förmedla nyheter och kommunicera 
med medlemmar och externa besökare.  Pro-
duktionen av egna nyheter för sajten har fort-
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satt att utvecklas, liksom sidorna om opinion. 
Både egna intervjuer, bilder och kommentarer 
till aktuella händelser har ökat, liksom egna 
kompletterande intervjuer via ljud- och film-
filer.
En teknisk satsning har gjorts för att koppla 
ihop medlemsregister med webbplattformen. 
Under år 2013 ökade antalet besök på neuro-
forbundet.se med 24%  till 236 346 besök år 
2013. Av det totala antalet besök var 126 903 
nya besökare, en ökning med 42,4% jämfört 
med år 2012. Andelen besökare som återkom 
till vår hemsida ökade med 7,9 % jämfört 
med 2012. De tre sidor, utöver startsidan, som 
hade flest besökare var diagnossidorna, opini-
on och lokalföreningarnas sidor.

Informationsmaterial och annonsering
På förbundets kongress i september besluta-
des om nytt förbundsnamn och varumärke. 
Inför beslutet, som diskuterades hela första 
halvåret, hölls en medvetet låg produktion av 
informationsmaterial. Bara vissa revideringar 
och nytryckningar av tidigare producerade 
broschyrer gjordes. 
Omedelbart efter kongressbeslutet producera-
des en del nytt material, liksom inför fören-
ingslivets aktiviteter omkring Neurodagen i 
slutet av september. Befintliga broschyrer m m 
fick påklistrade etiketter med nytt förbunds-
namn och logga efter taget kongressbeslut.  
Efter namnbytet satsade förbundet också på 
annonsering i tv4, där det nya förbundsnam-
net och loggan fick en tydlig framtoning.

Elektroniska nyhetsbrev till föreningsliv 
och medlemmar
Nyhetsbrevet Impulsen till aktiva medlemmar 
i läns- och lokalföreningar, utkom under året 
med 15 nummer, med ett uppehåll under som-
maren. Samtliga nyhetsbrev finns att hämta 
i efterhand på hemsidans föreningservice för 
förtroendevalda.

Regelbunden utgivning av nyhetsbrev som 

skickas direkt till medlemmar, har i en med-
lemsundersökning under året, visat sig vara en 
uppskattad informationskanal.  
Alla medlemmar som uppgivit e-postadress 
till medlemsregistret har under året fått elek-
troniska nyhetsbrev ungefär en gång per må-
nad, med ett uppehåll under sommaren. Totalt 
skickades tolv allmänna nyhetsbrev, varav två 
extra i samband med kongressen. 
Dessutom har medlemmar som uppgivit 
intresseområden inom ett antal diagnoser fått 
nyhetsbrev med diagnosinformation. Det har 
framför allt handlat om aktuell forskning, 
utveckling av vård och behandlingar liksom 
egna aktiviteter och aktuell mediedebatt.  
Totalt har 45 diagnosinriktade nyhetsbrev 
skickats ut. I snitt har 36,1%  av breven öpp-
nats, varierande mellan 24%-45,9%. Samtliga 
siffror är förbättrade med någon eller några 
procent jämfört med tidigare år.

Sociala medier
En allt viktigare kanal för Neuroförbundet 
mot omvärlden är Facebook. När vi bytte 
namn från Neurologiskt Handikappades 
Riksförbund till Neuroförbundet i mitten av 
september, blev konsekvensen att vi startade 
en ny Facebook-sida. Antalet personer som 
gillar vår nya Facebook-sida ökade från 0 till 
3 910 på knappt tre och en halv månad. 

Antalet unika användare som har sett något 
innehåll kopplat till vår Facebook-sida var 
som mest 362 853 under november månad. 
Att vi lyckades nå så många unika användare 
berodde på att Neuroförbundet annonsera-
de på Facebook vid olika tillfällen och dessa 
annonser såg 226 999 unika användare. Utan 
annonser hade Neuroförbundets räckvidd 
varit 135 854 unika användare. 

Twitter är först och främst en kanal till me-
dia, beslutsfattare och opinionsbildare. Än så 
länge prövar vi oss fram för att se vad som 
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fungera bäst på Twitter.  Neuroförbundet har 
511 följare på sitt Twitter-konto.  Neuroför-
bundet följer i sin tur 411 Twitterkonton.

Neuroförbundet använder idag Youtube 
och Vimeo för att visa egna filmer. Youtube 
riktar sig mot en bredare publik utanför vår 
hemsida. Vimeo använder förbundet  i större 
utsträckning för att visa våra informationsfil-
mer på hemsidan. Totalt har 2 983 personer 
sett Neuroförbundets filmer på Youtube och 
Vimeo.

Neuroförbundet i media
Traditionell media är fortfarande den vik-
tigaste kanalen för Neuroförbundets på-
verkansarbete, även om sociala medier blir 
allt viktigare.  Neuroförbundet ligger på ett 
genomsnitt av 10 pressklipp i månaden där 
Neurologiskt Handikappades Riksförbund 
eller Neuroförbundet nämns. Det gäller såväl 
år 2012 som år 2013. 
Under år 2013 skickade Neuroförbundet ut 
21 pressmeddelande jämfört med 24 under år 
2012. Det har haft en minimal påverkan på 
antalet pressklipp. Pressmeddelande som har 
haft stor effekt i antalet pressklipp är press-
meddelande där Neuroförbundet har släppt 
en egen rapport. Det blir även stor effekt på 
antalet pressklipp när Neuroförbundet snabbt 
agerat på en fråga som media har belyst.  

Påverkansarbete
Förbundets opinionsbildning har under 2013 
intensifierats inom några områden. Två egna 
kampanjer genomfördes under 2013: den ena 
handlade om behovet av neurosjukvårdens 
upprustning och den andra berörde färdtjänst 
och persontransporter. 
Dessutom har förbundsföreträdare varit ak-
tiva i olika opinionsbildande insatser tillsam-
mans med andra organisationer inom framför 
allt diskrimineringslag och assistans. 

Kampanj om bättre neurosjukvård
”Kära Göran Hägglund”, var rubriken på 
Neuroförbundets kampanj för att uppmärk-
samma hur det är att leva med multipel 
skleros. Kampanjen syftade till att få ansva-
rig minister att prioritera neurosjukvården, 
öka antalet neurologer, förkorta tiden mellan 
symtom och diagnos samt få tätare återbe-
sök. Intresserade medlemmar aktiverades via 
kampanjsajten jagharms.se,  med elektroniska 
nyhetsbrev, egna bloggar, namninsamling-
ar med mera. Förbundet bearbetade press, 
opinionsbildare och genomförde en aktivitet 
utanför riksdagshuset. 
Kampanjen lyckades med flera saker.  Den 
bidrog till Socialdepartementets satsning på 
kroniska sjukdomar, att Socialstyrelsen fått 
uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för 
både multipel skleros och Parkinsons sjuk-
dom och att media uppmärksammade frågor-
na. Hela 1 730 aktivister genomförde olika 
aktioner. Så länge neurologbristen kvarstår 
kommer kampanjen i någon form av att leva 
vidare.

Almedalen
Förbundet medverkade vid tre seminarier 
under sommarens politikervecka i Almedalen; 
om tillgång till läkemedel, neurologbristen 
samt nolltolerans mot sjukskrivningar och/
eller förtidspensionering. Samtliga seminarier 
var mycket välbesökta.

Färdtjänst och andra persontransporter
Neuroförbundets medlemmar vittnar ständigt 
om transporter som inte fungerar tillfredstäl-
lande. Området valdes som ett tema under 
2013, efter ett kongressbeslut 2009. Förbun-
det gjorde en medlemsenkät om erfarenheter 
och upplevelser av färdtjänst.  Medlemmarnas 
gensvar var stort. Svaren visade bl. a. att färd-
tjänst inte främjar delaktighet i samhällslivet 
på jämlika villkor i enlighet med FN-konven-
tionen, att tidspassningen är dålig, att service 
och bemötande från förarna inte är tillfreds-
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ställande och att nästan hälften av dem som 
förvärvsarbetar tycker att färdtjänst försvårar 
möjligheterna att sköta jobbet.

Färdtjänst är ett kommunalt ansvar varför 
frågan lämpar sig väl för lokalföreningarna 
att arbeta med. Rapporten ”Färdtjänst 1.0” 
publicerades i samband med Neurodagen. 
Samtidigt med riksförbundet agerade ett tiotal 
lokalföreningar. Rapporten blev underlag för 
tv-inslag, nyheter och insändare lokalt i lan-
det. Resultaten har också uppmärksammats i 
branschtidningar. Med anledning av rappor-
ten har förbundet kontaktats av Samres, Taxi 
Kurir m. fl. Rapporten är känd hos Sveriges 
Kommuner och Landsting och i den förstudie 
om lagstiftning för särskilda persontranspor-
ter som Trafikanalys genomför på uppdrag 
av Näringsdepartementet. En uppdatering av 
rapporten, Färdtjänst 1.1 , kommer att public-
eras under 2014. 

När det gäller övriga persontransporter sva-
rade förbundet på promemorian ”Förslag på 
förändringar inom det statliga bilstödet”. 

LSS och personlig assistans 
Många av Neuroförbundets medlemmar 
berörs av rättighetslagen LSS och då särskilt 
insatsen personlig assistans. Personlig assis-
tans gör det möjligt för många personer med 
svåra funktionsnedsättningar att ”leva som 
andra”, exempelvis ha ett familjeliv, vara ak-
tiv i samhället och behålla ett arbete. 
Neuroförbundet ser det som viktigt att – i en 
tid där media fokuserar på fusk och bedräger-
ier inom personlig assistans – föra fram våra 
medlemmars erfarenheter och bevaka deras 
rättigheter. Vi har en bred erfarenhet av hur 
lagen om rätten till personlig assistans till-
lämpas i Sverige, framför allt via alla samtal 
till våra rättsombud. De senaste åren har vi 
kunnat konstatera att även svårt sjuka perso-
ner nekas personlig assistans. Den huvudsak-

liga anledningen till detta är att tillämpningen 
av lagen har förändrats med en striktare 
tolkning. Neuroförbundet anser att dessa 
tolkningar strider mot lagens ursprungliga 
intentioner.

Neuroförbundet har under 2013 noga beva-
kat frågan och fortsatt arbeta aktivt för att 
inte ytterligare försämringar ska ske.  Vi har 
haft fortsatt regelbundna möten i referens-
grupper med Försäkringskassan centralt, där 
vi påtalat våra åsikter om brister inom assis-
tansersättningen. Förbundet har också under 
året skrivit ett antal debattartiklar i ämnet, 
både enskilt och tillsammans med andra 
förbund och uppvaktat politiker – allt i syfte 
att få en tillämpning av LSS så som det var 
tänkt från början och för att våra medlemmar 
ska fortsätta att ha rätten att leva som andra. 
Arbetet fortsätter 2014. 

Långsiktigt arbete för sällsynta diagnoser
På kongressen i september togs beslut om att 
förbundet ska intensifiera arbetet med sällsyn-
ta diagnoser.
Neuroförbundet har under flera år ägnat sig 
åt påverkansarbete när det gäller vård och be-
handling för personer som lever med en säll-
synt diagnos. Det pågår ett omfattande arbete 
för att förbättra vård och diagnostik inom 
detta område. För att räknas som sällsynt i 
Sverige så gäller det att högst 10 personer/100 
000 har diagnosen. Hos oss på Neuroför-
bundet är det hela sex diagnosgrupper som 
omfattas av begreppet sällsynt – ALS, Narko-
lepsi, Huntington, NMD och vissa typer av 
Polyneuropatier och Ataxier. Troligtvis kom-
mer Sverige att anta den europeiska definitio-
nen som innebär max 50 personer/100 000 
och då kommer även MG att ingå. 
Ett arbete pågår med att bilda så kallade 
Centrum för Sällsynta Diagnoser, CSD, inom 
sjukvårdsregionerna vid Sveriges sju univer-
sitetssjukhus. Idag finns ett centrum inom 
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Västra Götalandsregionen, vid Drottning Sil-
vias barn- och ungdomssjukhus, och ett inom 
Stockholms läns landsting, vid Karolinska 
universitetssjukhuset. Inom varje CSD finns 
ett antal expertteam. Under året har också So-
cialstyrelsen tagit fram nationella riktlinjer för 
flera diagnoser. Tillsammans med sju andra 
organisationer har Neuroförbundet tagit fram 
en gemensam vårdplattform, som vi använder 
i olika kontakter med beslutsfattare. Vi har 
också deltagit i hearings och på andra sätt 
följt utvecklingen.

Bristande tillgänglighet som 
diskrimineringsgrund
Varje torsdag morgon sedan december 2011 
mellan kl 8-9, har ”Torsdagsaktionen” på-
gått utanför regeringskansliet Rosenbad. 
Tillsammans med representanter från olika 
funktionshinder-organisationer delar Neu-
roförbundet ut flygblad med påminnelse om 
att någon proposition om att klassa otillgäng-
lighet som diskriminering ännu inte kommit. 
Enligt det åtagande Sverige gjort genom att 
ratificera FN:s konvention om delaktighet och 
jämlikhet för personer med nedsatt funktions-
förmåga borde detta ha gjorts.  
Torsdagsaktionen fortsatte även under hela 
2013. Mot slutet av året utlovade regerings-
företrädare att ett tillägg till befintlig lagstift-
ning beräknas komma i början av år 2014.

Arbete med tillgänglighet 
Under 2013 har förbundet medverkat i tre 
remissvar i eget namn eller tillsammans med 
andra förbund inom området tillgänglighet. Vi 
besvarade utredningen ”Ökat bostadsbyggande 
och samordnade miljökrav  – genom enhetliga 
och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86)”. 
I en annan utredning om ändring av Boverkets 
byggregler, vände vi oss mot möjligheten att 
inreda otillgängliga små bostäder avsedda för 
studenter bl. a. på vindar m. m. I ett annat för-
slag tillstyrkte vi däremot förslaget om ändrade 
föreskrifter för enkelt avhjälpta hinder.

Betydande samarbetspartners, 
beroendeförhållanden och 
intressekonflikter
Neuroförbundet har många beröringspunk-
ter med omvärlden. När vi företräder med-
lemmar och deras intressen är det viktigt att 
avväga vilka vi väljer att samarbeta med. 
Förbundet samarbetar med externa aktörer 
på sätt som bäst gagnar våra medlemmars in-
tressen. Samtidigt får förbundets obundenhet 
inte ifrågasättas i något avseende. 

Våra samarbeten kan röra sig om allt från 
avtal om rabatterbjudanden från företag till 
avtal om samarbeten kring påverkansarbete 
och konferenser. Förbundet tar varje gång ett 
beslut om samarbetsavtal med de hänsyn som 
saken kräver, inte minst för att undvika ett 
otillbörligt eller ett alltför starkt beroendeför-
hållande till den vi sluter avtal med. 

Neuroförbundet har sedan flera år tillbaka 
en policy som klargör i vad mån och på vilka 
grunder samarbeten får ske. Den redovisas 
öppen på vår hemsida. Vid samarbeten med 
läkemedelsföretag följer Neuroförbundet LIFs 
riktlinjer. På LIFs hemsida www.lif.se kan alla 
ta del av de etiska riktlinjerna och värdet av 
att vardera part förhåller sig oberoende till 
varandra.

Tack till samarbetspartners under året
Förbundet har under året haft många samar-
beten och vi vill tacka:  
Abbvie, Biogen Idec, Cabomba brothers, 
Dagens Medicin, Etac, Evry, Djurönäset kurs-
gård, KomMed, Merck Serono, Net Doktor, 
Novartis, Nytta Design, Genzyme, Mediaba-
ren, Medicininstruktioner.se, Reformklubben, 
Roxbury, Scania, Scandic Hotels, Sjuhärads-
bygdens tryckeri, Strålin och Persson, Svenska 
Neurologföreningen, Svenska PostkodLotte-
riet, Triffiq, Teva, Volkswagen och Wellspect 
Healthcare. 
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Internationell verksamhet
Neuroförbundet samarbetar internationellt 
med några av våra systerorganisationer. Vi 
är medlemmar i ytterligare ett antal interna-
tionella organisationer och nätverk, där vi 
bevakar frågor och agerar i mån av resurser:  

• Nordiska MS Rådet, Neuroförbundet an-
svarar för sekretariatet

• Nordiskt Parkinsonråd

• Muskel Norden

• European MS Platform, EMSP

• European Parkinson’s Disease Associations, 
EPDA

• Eurodis

• European MG Association, EUMGA

• Multiple Sclerosis International Federation, 
MSIF

• International Alliance of ALS/MND 

• International Huntington Association, IHA

• MyRight (f. d. SHIA) 

Internationella aktiviteter under året
Förbundet har under året medverkat på 
möten med Multipel Scleroses International 
Federation (MSIF), European MS Platform 
(EMSP), det nordiska ALS-nätverket, Muskel 
Norden och nordiskt ms-råd.

Biståndsprojekt i Nepal
Via handikapprörelsens biståndsorganisation 
MyRight (f d SHIA), har vi under 2013 gett 
fortsatt stöd till en systerorganisation i Nepal, 
NDWA. Tillsammans med NDWA arbetar vi 
för att förbättra funktionshindrade kvinnors 
livssituation. I projektet ingår utbildnings-, 
informations- och lobbyinsatser liksom orga-
nisationsutveckling.

Svenska PostkodLotteriet 
Neuroförbundet är förmånstagare i Svens-
ka PostkodLotteriet. Under 2013 tilldelades 
Neuroförbundet 7 miljoner kronor. Pengarna 
har framför allt använts för att utveckla våra 

medlemstjänster och för att bygga ut vår 
alltmer uppskattade verksamhet med juridisk 
rådgivning samt råd- och stödverksamhet via 
bland annat våra diagnosombud.

PostkodLotteriets vision är att bidra till en 
bättre värld för människor, djur och miljö. 
Lotteriet får sina intäkter från lottförsäljning 
och ger hela överskottet till välgörande ända-
mål. I februari 2012 delade lotteriet ut 2011 
års överskott på 948 miljoner kronor till sina 
40 förmånstagare. Stödet är inte öronmärkt 
och organisationerna avgör själva hur pengar-
na används mest effektivt. 

En miljon prenumeranter deltar i Svenska 
PostkodLotteriet, som sedan starten 2005 har 
delat ut 3,8 miljarder kronor till ideell verk-
samhet. Tillsammans med systerlotterierna i 
Holland och Storbritannien är PostkodLotte-
riet världens tredje största privata givare till 
ideell verksamhet.

Neuroförbundet har varit förmånstagare se-
dan 2009 och har hittills erhållit 22,4 miljo-
ner kronor.  

Neuroförbundets representation
Neuroförbundet är representerade inom bl. a. 
följande företag, myndigheter och organisa-
tioner: 

• Apoteket AB, Nationellt forum för handi-
kapporganisationer

• Bostadscenter.se

• Design for All, Sverige   

• Föreningen Svenska Arbetsterapeuter, FSA

• HI (Hjälpmedelsinstitutet)

• Lika Unika

• Mobilitetscenter

• SJ:s handikappråd

• Socialstyrelsens referensgrupp för små och 
mindre kända handikappgrupper
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• SIS (Standardiseringen i Sverige)

• Stiftelsen bistånd till rörelsehindrade i 
Skåne               

• Stiftelsen Fokus  

• Stiftelsen Norrbacka Eugeniastiftelsen 

• Stiftelsen Valjeviken 

• Stiftelsen Vintersol  

• SVCR (Stiftelsen Svenska kommittén för 
rehabilitering)

• Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
TLV

Pågående och avslutade projekt

Lär dig mer om paddling, skridskoåkning 
och lägerliv  
Syftet är att sprida friluftsverksamhet, så att 
fler personer med funktionsnedsättning runt 
om i landet kan få möjlighet till ett aktivt 
friluftsliv. Neuroförbundet deltar i projektet 
tillsammans med RG Aktiv Rehabilitering 
(RG), som är projektägare. Samarbetsparterns 
är förutom Neuroförbundet även DHR, Fri-
luftsfrämjandet, Personskadeförbundet RTP, 
Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och 
Ungdomar (RBU), Svenska Kanotförbundet 
samt Svenska Skridskoförbundet.  Allmänna 
Arvsfonden finansierar projektet, som avslu-
tas i augusti 2014. 

Jakt för alla
Neuroförbundet deltar tillsammans med fyra 
andra organisationer som samverkanspartner 
i projektet Jakt för alla. Projektets huvudman 
är Svenska Jägareförbundet. Projektets mål 
är att underlätta för personer med funktions-
hinder att komma ut i naturen på lika villkor 
som övriga samt att stimulera till att kunna 
delta i jaktgemenskapen, jakten och upplevel-
ser av viltet i naturen.  

Under projekttiden kommer jakt- och na-
turaktiviteter att genomföras för våra med-

lemmar. Därutöver kommer projektet att 
arbeta med information, marknadsföring och 
utbildning samt att jaktskyttebanor tillgäng-
liggörs, hjälpmedel för jakt ska skapas och 
regelverket avseende vapen och terrängfordon 
förenklas.

Aktiv Rehab och Ridterapi
Projektet vänder sig till vuxna med neuro-
logisk diagnos/skada. Projektet ska leda till 
ökad tillgång till rehabilitering, fysisk aktivitet 
och meningsfull aktivitet för funktionsned-
satta, men också att ridning blir ett självklart 
komplement till dagens rehabilitering och 
friskvård. Lika för alla som lever med funk-
tionsnedsättningar och oavsett bostadsort. 
Projektet drivs av Neuroförbundet Dalarna 
med stöd av Neuroförbundet på riksnivå. 
Samarbete sker med Falu Ridklubb och Rätt-
viks ridklubb, Falu kommun, Rättviks kom-
mun, Landstinget Dalarna och Högskolan 
Dalarna. Projektet finansieras av Allmänna 
Arvsfonden. 

Nationellt kunskapscenter för 
bostadsanpassning
Projektet slutredovisades i januari 2013, då 
Allmänna Arvfondens finansiering tog slut.  
Fem rörelsehinderförbund stod bakom pro-
jektet, som syftade till att öka kunskapen 
om möjligheter till bostadsanpassning bland 
brukare, handläggare av anpassningsärenden 
och rehabpersonal. Bland annat byggdes den 
nätbaserade portalen Bostadscenter.se och 
kurser och seminarier genomfördes.  

En ekonomisk förening bildades 2012 för att 
driva verksamheten vidare. Fyra av de tidi-
gare organisationerna från projektet ingår: 
Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder 
(DHR), Neuroförbundet, Riksförbundet för 
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) 
och Personskadeförbundet RTP. 
Neuroförbundet besvarade under 2013 på 
uppdrag av Bostadscenter en enkät från 
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Boverket om ändring av lagen om bostadsan-
passningsbidrag. 

Viktiga externa faktorer som 
påverkar organisationen
Neuroförbundet är liksom andra beroende av 
vad som händer i vår omvärld. Därför utför 
vi en ständigt pågående omvärldsbevakning. 
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 flesta av de sjukdomstill-
stånd som Neuroförbundet arbetar med är 
beroende av att forskningen kommer med 
svar på varför sjukdomar uppstår, hur de 
effektivast kan behandlas samt hur livet i 
stort kan underlättas för alla som drabbas.

• Statlig finansiering. Frågan om statsbidrag 
till vår verksamhet är en ständigt återkom-
mande fråga på förbundets agenda.

• Aktiemarknaden. Neuroförbundet placerar 
en del av insamlade medel i värdepapper, 
varför vi också är beroende av hur finans-
marknaden utvecklas – givetvis eftersträvas 
bästa möjliga avkastning på gjorda place-
ringar.

Finansiella instrument
Neuroförbundets värdepapper förvaltas av 
bank enligt avtal om s. k. diskretionär förvalt-
ning. Placeringar i aktier och räntebärande in-
strument skall ske med inriktning på långsik-
tighet och jämn kapitaltillväxt och skall ske 
i värdepapper noterade i svensk aktiehandel. 
En hög och jämn avkastning i kombination 
med god riskspridning ska eftersträvas. Aktier 
och aktierelaterade finansiella instrument ska 
vara emitterade av företag som inte bryter 
mot FN:s förklaring om mänskliga rättigheter 
eller ILO:s åtta kärnkonventioner. 
Det bokförda värdet på värdepappersport-

följen var den 31 december 32,0 mkr. Mark-
nadsvärdet var 33,3 mkr.  

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. 

Resultat och ställning 2013
Neuroförbundets totala intäkter uppgick vid 
årets slut till 33 572 kkr före finansiella pos-
ter. Det finansiella resultatet uppgick till 2 924 
kkr. De totala kostnaderna uppgick 2013 till 
36 097 kkr. Årets resultat uppgick till 399 
kkr.

Årets resultat 399 kkr överförs i ny räkning 
varav 2 126 i testamentsgåva reserveras som 
ändamålsbestämda medel. Nedan presenteras 
en sammanställning över förbundets intäkter, 
kostnader och resultat de senaste fem åren. 

2009 2010 2011 2012 2013

Intäkter 37 416 36 012 30 834 35 270 33 572

Kostnader 33 361 34 517 34 651 34 930 36 097

Finansiellt 
resultat 1 201 1 189 865 315 2 924

Årets 
resultat 5 256 2 684 - 2 952* 655 399

* Till skillnad mot andra år finns i 2011 års 
resultat inga medel från PostkodLotteriet 
redovisade. Det beror på att PostkodLotte-
riet har ändrat redovisningsprincip för dessa 
anslag

Uppföljning av planer
Neuroförbundet arbetar utifrån den fyraåriga 
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handlingsplan som förbundskongressen beslu-
tar om. Varje år fastställs en verksamhetsplan, 
med utgångspunkt i handlingsplanen, som är 
vägledande för verksamheten under året. För 
år 2013 kan konstateras att vi har följt både 
handlingsplanen och verksamhetsplanen som 
vägledning för vår verksamhet. 

Finansiering
Neuroförbundets verksamhet finansieras 
främst genom statsbidrag med 5 283 kkr  
(15,7% av verksamhetsintäkterna), medlems-
avgifter med 2 597 kkr (7,7%), bidrag från 
olika organisationer och fonder med 8 406 
kkr (25%) samt gåvor och testamenten med  
8 537 kkr (25,4%).

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret

Förändringar på kansliet
Från 1 september 2012 har Marit Jenset fung-
erat som generalsekreterare tillika kommuni-
kationschef.  Marit Jenset erbjöds tillsvidare-
tjänsten som generalsekreterare fr.o.m. 1 juli 
2013. Max Ney har fungerat som kommu-
nikationschef tillika opinionsbildare sedan 1 
november 2013.

Kongress 
En stor del av verksamhetsåret gick åt till 
att planera, förbereda och genomföra för-
bundskongressen 13-15 september 2013. 
Kongressen beslutade om handlingsplan 
för kongessperioden med fokus på neuro-
sjukvård, arbete, rättigheter och framtidens 
Neuroförbund. Ny styrelse valdes och 10 nya 
ledamöter valdes in i förbundsstyrelsen. Kon-
gressen valde också ny förbundsordförande, 
Lise Lidbäck. Lise, som bor nära Stockholm, 
är halvtidsarvoderad förbundsordförande 
och arbetar många av veckans dagar på för-
bundskansliet.
Förbundskongressen beslutade också om 

namnbyte för förbundet, från Neurologiskt 
Handikappades Riksförbund till Neuroför-
bundet. Ny logotyp och grafisk profil för både 
riksförbundet och våra lokala föreningar 
antogs av kongressen. Ett namnbyte är en 
historisk händelse och förbundet kommer 
framöver att lägga stor vikt vid att etablera 
förbundets nya inriktning och profil.
Förbundskongressen öppnades av integra-
tionsminister Erik Ullenhag och avslutades av 
programdirektör Margot Wallström, Svenska 
PostkodLotteriet. Svenska neurologförening-
ens ordförande, Martin Gunnarsson, fram-
förde också en hälsning till kongressen och 
gratulerade till förbundets nya namn.  

BrainBus
Neuroförbundet har, tillsammans med Parkin-
sonförbundet, beviljats 7 miljoner kronor från 
Svenska PostkodLotteriet för att genomföra 
projektet BrainBus. Medel söktes från Post-
kodLotteriet, och Margot Wallström, Post-
kodLotteriets programdirektör för satsningen 
Mångfald och tolerans, lämnade överras-
kande över checken på 7 miljoner kronor till 
Neuroförbundet vid förbundskongressens 
avslutning på Djurönäset. Projektet startar 
1 januari 2014 och kommer att pågå i 3 år. 
Projektets mål är att turnera i Sverige under 
tre år med en mobil utställning om hjärnans 
sjukdomar.
Under hösten fick Neuroförbundets insam-
lingsansvarige i uppdrag att projektleda 
BrainBus fr.o.m. 1 januari 2014, på halvtid. 
För att inte tappa fart på insamlingsområdet 
anställdes insamlingsanalytiker och layoutare 
av förbundets nya informationsmaterial med 
start i januari 2014.

Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets utgång

Fokus på BrainBus
Neuroförbundets största satsning under detta 
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år och kommande två år, kommer att vara 
genomförandet av BrainBus. Projektet är 
stort, innefattar många samarbetspartners och 
kräver noggrann logistik. Neuroförbundets 
föreningsliv kommer att involveras på ett helt 
nytt sätt och vår förhoppning är att vi ska 
synas och göra avtryck över hela landet under 
vår turné.   
Genom BrainBus har vi en unik möjlighet att 
sätta neurologiska diagnoser på kartan och 
informera gemene man om hjärnans sjukdo-
mar. Målet är att informera om hjärnan på ett 
sätt som alla förstår och skapa engagemang 
för de påverkansfrågor vi driver. 
BrainBus kommer att visa olika människors 
förutsättningar för att leva sina liv. Vi tror 
att ökad kunskap och personliga möten är 
nödvändigt för att minska fördomar och för-
utfattade meningar om den som lever med en 
kronisk sjukdom. Bussen i sig kommer att bli 
en fantastisk mötesplats som välkomnar alla 
besökare.

Genom informationskampanjen BrainBus 
vill vi lyfta fram det unika i att leva med en 
kronisk sjukdom och visa att ett inkluderande 
samhälle är ett rikare samhälle. 
Vi vill informera om hjärnans fantastiska 
komplexitet och betydelse för hela vår för-
måga att tänka, tala och röra oss. För oss 
osynliga processer i hjärnan och nervsystemet 
är avgörande. Vi vill förmedla att så många 
som 500 000 personer lever med en kronisk 
neurologisk diagnos, som i dag inte kan botas. 
Information, forskning och bra behandling är 
viktigt för alla som själv lever med en diagnos 
men också för närstående, som ofta får dra ett 
tungt lass. Kan vi genom BrainBus driva på att 
vård och behandling blir bättre, så förbättras 
väldigt mångas vardag.

Vi vill att människor ska engagera sig tillsam-
mans med oss i arbetet för ett mänskligare 
samhälle, där vi alla kan bidra utifrån våra 

egna förutsättningar. Samhällets öppenhet och 
bemötande är viktigt för att detta ska kunna 
uppnås och förverkligas.

Vi vill att människor genom BrainBus ska 
agera för en rättvis och jämlik vård och stödja 
oss med sin tid eller pengar till bra aktiviteter 
eller forskning. 

Slutligen vill vi att BrainBus inger hopp till 
alla med en neurologisk sjukdom och att alla 
känner att vi är många som bryr oss. Vi tror 
att vi kommer att möta runt 500 000 perso-
ner fysiskt och ca. 2 miljoner genom olika 
kommunikationsinsatser.

Styrelsen
Förbundsstyrelsen har under 2013 haft sju 
protokollförda sammanträden. Presidiet har 
under 2013 haft sex protokollförda samman-
träden. 

På kongressen den 14-15 september valdes en 
ny styrelse för nästföljande kongress period. 
Neuroförbundet (fd. Neurologiskt Handikap-
pades Riksförbund) har därför under verk-
samhetsåret 2013 haft 2 olika styrelser enligt 
följande sammansättning: 

Ordförande
För perioden 2013 01 01 - 2013 09 13
Kathleen Bengtsson-Hayward,
VD (Halmstad) 
Närvaro vid 5 sammanträden

För perioden 2013 09 14 - 2013 12 31
Lise Lidbäck, konsulent (Kungsängen)
Närvaro vid 2 sammanträden

1 vice ordförande
För perioden 2013 01 01 - 2013 09 14
Kenneth Bäck, kriminalkommissarie
(Stavsnäs)
Närvaro vid 5 sammanträden
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För perioden 2013 09 15 - 2013 12 31
Bengt Olsson, fackförbundsordförande          
(Malmö)
Närvaro vid 2 sammanträden

2 vice ordförande 
För perioden 2013 01 01 - 2013 09 14
Marie Bager, ekonom (Norrköping)
Närvaro vid 5 sammanträden

För perioden 2013 09 15 - 2013 12 31
Gunilla Nilsson, support- och utbildningschef 
(Enskede)
Närvaro vid 2 sammanträden

Kassaförvaltare
För perioden 2013 01 01 - 2013 12 31
Kent Andersson, ekonom (Mölndal)
Närvaro vid 7 sammanträden

Ledamöter
För perioden 2013 01 01 - 2013 09 14
Krister Ekström, ekonom (Kalmar)
Närvaro vid 5 sammanträden

Gunnel Eld, egen företagare (Falun)
Närvaro vid 1 sammanträde

Maria Eriksdotter, socionom (Piteå)
Närvaro vid 5 sammanträden

Lise Lidbäck, konsulent (Kungsängen)
Närvaro vid 5 sammanträden

Patrik Magnusson, jurist (Ljungskile)
Närvaro vid 3 sammanträden

För perioden 2013 09 15-2013 12 31
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Valberedningens roll och arbetssätt
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 
beslutade för första gången om en arbetsord-
ning för valberedningen.  Ur arbetsordningen 
framgår bland annat att:
 

• 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 Neu-
roförbundet

• Ledamöterna ska inte vara anställda i Neu-
roförbundet 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 skall vara 
förtrogna med organisationen, dess värde-
ringar och ha god kännedom om styrelse-
arbete.

Valberedningen förbereder under kongresspe-
rioden de kommande förslagen till val. Valbe-
redningen lägger upp sitt arbete på så sätt att 
man sammanställer de kriterier man anser ska 
vara uppfyllda bland de ledamöter och supp-
leanter som skall väljas. Detta för att få en så 
bra arbets- och ansvarsfördelning som möj-
ligt inom den kommande styrelsen. Man tar 

särskild hänsyn till frågor om kandidaternas 
diagnos (eftersom minst hälften av ledamö-
terna enligt stadgarna ska ha en neurologisk 
diagnos), deras erfarenheter och engagemang 
inom ideellt arbete, andra nyttiga erfarenheter 
samt bosättningsort.

Därefter går valberedningen ut med förfråg-
ningar till alla medlemmar och lokalfören-
ingar om vilka kandidater man vill föreslå. 
Valberedningens förlag till ny styrelse skickas 
ut tillsammans med övriga kongresshandling-
ar till kongressens ombud.

Kansli
Förbundskansliet är beläget i Stockholm och 
har under året varit organiserat i verksam-
hetsgrenarna Kansliledning, Verksamhet, 
Kommunikation, Ekonomi och Adminis-
tration. Projektverksamheter bedrivs inom 
förbundskansliet och ses som en del av 
förbundskansliet rent organisatoriskt. Kans-
liets uppgift är att ta tillvara medlemmarnas 
intressen genom att:

• bevaka och påverka samhällsutvecklingen 
för våra medlemmars bästa

• bilda opinion

• ge medlemmarna information, råd och stöd

• stimulera förbundets föreningsliv för en 
levande organisation över hela landet

• bistå omvärlden, media och profession med 
information ur ett patientperspektiv

• bedriva aktiv insamling för att främja 
neurologisk forskning

Kollektivavtal finns på arbetsplatsen.

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 Insam-
lingskontroll 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 intäkter-
na och att kontroll sker att insamlade medel 
går till ändamålet.

Neuroförbundet har också förbundit sig i av-
tal med Läkemedelsindustriföreningen LIF, att 
följa deras etiska regler vad det gäller medel 
erhållna från läkemedelsföretag för genomför-
ande av samarbetsprojekt.

I enlighet med Svensk Insamlingskontrolls 
beräkningsgrunder har Neuroförbundets 
utbetalning till ändamålet i förhållande till 
de totala intäkterna under 2013 varit 79% 
(75%) samt administrations- och insamlings-
kostnader i förhållande till totala intäkter har 
varit 25 % (22%). Insamlingskostnaderna i 
förhållande till medel från allmänheten 21% 
(23%). 
Fördelningsprincipen av kostnaderna har 
skett genom fördelningsnycklar. Gemensam-
ma kostnader har fördelats enligt följande: 
ändamålskostnader 65%, insamlingskostna-
der 5%, administrationskostnader 30%.

De insamlingsaktiviteter som skett under 
året är utskick av fyra insamlingsbrev, där vi 
skickat till olika målgrupper.

Under våren och sommaren byggdes den nya 
gåvosajten neurogåvan.se som lanserades i 
oktober. Den ger givaren enkla och tydliga 
redskap för att stödja fonden eller verksam-
heten. Syftet med nya gåvosajten är att bygga 
en givarbas som bygger på engagemang som 
givaren vill dela med sin omgivning. På sikt 
ska det ge oss mer gåvointäkter. Man kan 
ge som privatperson eller företag, man kan 

vara anonym eller skapa konto och man kan 
starta egen insamling och blogga. Det finns 
en gåvoshop med digitala gåvor och fysiska 
produkter där överskottet går till Neuroför-
bundet.  Den delen av insamlingen som vi 
kunnat påverka har ökat jämfört med resul-
tatet 2012.  Att den totala insamlingsintäkten 
2013 minskat beror på att testamenten var 
lägre än 2012. 

Neuroförbundet har följande 90-konto:

• pg 90 10 07-5

• bg 901-0075

• pg 90 10 14-1  
(avser tidigare brevmärkesgåvor)

• bg 901-0141  
(avser tidigare brevmärkesgåvor)

• pg 90 50 04-8  
(avser betalningar via OCR)

Forskningsanslag
De gåvor och testamenten som Neuroför-
bundet får och som avser forskning inom 
neurologins område överförs till Stiftelsen 
NHR-fonden. År 2013 överfördes 2 865 kkr 
till NHR-fonden för utdelning till forskning. 

Miljö- och kostnadsbesparing
För Neuroförbundet är det viktigt att vara en 
miljö- och kostnadsmedveten organisation. 
Vi har därför minskat pappersutskicken från 
förbundskansliet som i praktiken betyder att 
dokument i allt högre grad sänds digitalt och/
eller publiceras på vår webbplats eller via 
elektroniska nyhetsbrev.
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Resultat- och balansräkning
Resultaträkning kkr
 år 2013 år 2012 not
Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 2 597 2 578
Statsbidrag 5 283 5 451
Statsbidrag Aktivitetscentret Valjeviken 3 688 3 885
Insamlade medel gåvor-testamenten 8 537 7 359 1
Insamlade medel övriga 8 406 10 666   2
Övriga verksamhetsintäkter 5 061 5 331 3
    
Summa verksamhetsintäkter 33 572 35 270 

Verksamhetskostnader
Allmänna verksamhetskostnader 16 313 15 417  4
Insamlingskostnader 871 751
Bidrag till forskning 2 865 2 805     
Bidrag till Aktivitetscentret Valjeviken    3 688 3 885
Personalkostnader 12 263 12 006 5
Avskrivningar 97     66 6

Summa verksamhetskostnader 36 097 34 930

Verksamhetsresultat -2 525 340 

Finansiella och extraordinära poster
Avkastning från värdepapper 1 137 969 
Ränteintäkter 25 25
Räntekostnader -68 -121 
Omplaceringsresultat, värdepapper 1 398 -126 7
Återföring/Nedskrivning av värdepapper 432 -432 

Summa finansiella och extraordinära poster 2 924 315
 
Resultat efter finansiella och extraordinära poster 399 655

Förslag till fördelning av årets resultat
Reservering av ändamålsbestämda medel
som inte utnyttjats under året
Testamentsgåva för främjande av ms-verksamhet -2 126 0

Förändring balanserat kapital -1 727 655 
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Balansräkning kkr
 31/12 2013 31/12 2012 not
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 329 76 6

Finansiella anläggningstillgångar 
Finansiella värdepappersinnehav 32 006 32 726 7
Summa anläggningstillgångar 32 335 32 802 

Omsättningstillgångar
Varulager 7 8

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 168 242 
Övriga fordringar 466 1 426 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 423 1 058  8
Summa kortfristiga fordringar 2 057 2 726

Kassa och bank 10 674 3 290 
Summa omsättningstillgångar 12 738 6 024

Summa tillgångar 45 073 38 826 

Eget kapital och skulder
Eget kapital   9
Ingående eget kapital 24 501 27 453  
Föregående års resultat 655 -2 952 
Årets resultat 399 655 
Summa eget kapital 25 555 25 156

Långfristiga skulder
Lån NHR-fonden 4 000  5 000
Summa långfristiga skulder 4 000  5 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 650 0 
Övriga skulder 4 193 4 248 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 675 4 422 10 
Summa kortfristiga skulder 15 518 8 670
Summa eget kapital och skulder 45 073 38 826
Ställda panter
Värdepapper 5 000 6 000 11
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Noter
Neuroförbundets redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovis-
ningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella organisationer och FRIIs mall för 
årsredovisning. Neuroförbundet följer även den kvalitetskod som FRII utarbetat. Tillämpade 
principer är oförändrade i jämförelse med föregående år med undantag av att i år har ompla-
ceringsresultatet för aktier redovisats direkt i resultaträkningen i stället för enbart i det egna 
kapitalet. Föregående år har justerats enligt samma princip. I årsredovisningen har även de 
upplysningar lämnats som krävs av Stiftelsen för Insamlingskontroll.

Not 1
Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället. 
Fast egendom och lösöre skall enligt förbundets policy värderas av opartisk person och försäl-
jas på den öppna marknaden.

Insamlade medel gåvor och testamenten år 2013 år 2012
Gåvor genom testamenten 4 781 3 862
Övriga gåvor 3 478 3 245 
Humanfonden utdelning m.m. 278 252
Summa gåvor 8 537 7 359 

Neuroförbundet vill framföra sitt tack till alla som på olika sätt skänkt gåvor till förbundet, 
och därmed bidragit till verksamheten. Ett speciellt tack också till Nordea/Plusgirot, som avstår 
från mottagaravgiften på förbundets 90-konton.

Not 2
Insamlade medel övriga år 2013 år 2012
Svenska PostkodLotteriet 7 000  7 000
Svenska kommittén för Rehabilitering, SVCR 420 420
Stiftelsen NHR-fonden 580 1 572 
Radiohjälpen 138 321 
Norrbacka Eugenia 54 100  
Nordens Välfärdscenter 0 30
Stiftelsen Fokus 0 786
SPSM 53 93
Svenska Spel 49 47
Övriga 112 297 
Summa insamlade medel övriga 8 406 10 666 

Not 3
Övriga verksamhetsintäkter år 2013 år 2012
Annonsintäkter 1 764 1 710
Försäljning varumärkesartiklar 51 77
Adm intäkter 2 164 2 167
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Övriga intäkter 1 082 1 377
Summa övriga verksamhetsintäkter 5 061 5 331

Not 4
Allmänna verksamhetskostnader totalt  år 2013 år 2012
Allmänna förbundskostnader 4 317 3 625
Kanslikostnader 4 454 4 643 
Konferenser, kurser & övrig medlemsverksamhet 3 729 3 849 
Projektkostnader 422 335 
Kommunikation (tidning, hemsida, m.m.)  3 391 2 965
Summa allmänna verksamhetskostnader 16 313 15 417 

I allmänna förbundskostnader ingår arvode/ersättning till styrelse, se not 5

Not 5
Kansli och personal
Under året har i medeltal 17 (17) personer varit anställda. Av dessa var 10 (9) kvinnor och 7 
(8) män. 

Arvode/Personalkostnader år 2013 år 2012
Styrelse och generalsekreterare, löner och andra ersättningar 996 1 023 
Lön och förmån, anställda 7 634 7 613 
Sociala kostnader 3 768 3 045
varav pensionskostnader anställda, 739 625
styrelse och generalsekreterare 64 52
I resultaträkningen ingår styrelsens arvode och soc. avgifter i summan för förbundskostnader.

Not 6
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 2013 år 2012
Ingående anskaffningsvärde 2 302 2 240 
Förvärv 350 62
Försäljningar och utrangeringar 0 0 
Utgående anskaffningsvärde 2 652 2 302 
Ingående avskrivningar -2 227 -2 161
Försäljningar och utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar -96 -66
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 323 -2 227

Utgående bokfört värde 329 75
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Not 7
Finansiella värdepappersinnehav
Marknadsvärdet på värdepapper var 33,3 mkr vid utgången av 2013 och 31,9 mkr vid utgång-
en av 2012.  Neuroförbundets värdepapper förvaltas av bank enligt avtal om s.k. diskretionär 
förvaltning. Placeringar i aktier, kassa och räntebärande instrument skall ske med inriktning på 
långsiktighet och jämn kapitaltillväxt och skall ske i värdepapper noterade i svensk aktiehan-
del. En hög och jämn avkastning i kombination med god riskspridning skall eftersträvas. Aktier 
och aktierelaterade finansiella instrument skall vara emitterade av företag som inte bryter mot 
FN:s förklaring om mänskliga rättigheter eller ILO:s åtta kärnkonventioner.

Värdepapper år 2013 år 2012
Ingående bokfört värde 32 726 35 103 
Förvärv 31 590 14 753 
Försäljningar -32 742 -16 698
Nedskrivning 0 -432
Återföring nedskrivning 432
Utgående bokfört värde 32 006 32 726 

Omplaceringsresultat
Realisationsvinst aktier 2 552 525
Realisationsförlust aktier -1 154 -651
Summa omplaceringsresultat 1 398 -126

Not 8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter år 2013 år 2012
Förutbetalda hyror 589 557 
Humanfonden utdelning 278 252
Upplupna administrationsintäkter 185  
Övriga poster 371 249 
Summa 1 423 1 058 

Not 9
Eget kapital år 2013 år 2012
Ingående eget kapital 24 501 27 453
Föregående års resultat 655 -2 952 
Årets resultat 399 655 
Summa eget kapital 25 555 25 156
Reservering ändamålsbestämda medel -2 126 
Justerat eget kapital 23 429 25 156

Not 10
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter år 2013 år 2012
Semesterlöner, komptidsersättningar, sociala avgifter 1 029 1 128  
Förskottsbetalda projekt eller anslag 7 311 314 
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Förutbetalda medlemsavgifter 671 699
Övriga poster 1 664 2 281 
Summa 10 675 4 422 

Not 11
Avser ställda panter för låneskuld till NHR-fonden på 5 000 kkr.

Slutord
Styrelsen för Neuroförbundet vill framföra ett varmt tack till alla dem som på olika sätt med-
verkat till att förbundet har kunnat bedriva all verksamhet som genomförts under 2013.
Styrelsen vill också framföra ett varmt tack till förra styrelsen för Neurologiskt Handikappades 
Riksförbund som avgick vid kongressen den 15 september 2013.

Under året har vi fått många bevis för att vår verksamhet är till stor nytta och glädje för perso-
ner som lever med neurologiska diagnoser, deras familjer och andra närstående. Ett ökat med-
lemsantal ger oss ytterligare stöd för att fortsätta förbundets arbete med att förbättra levnads-
villkoren för alla som lever med neurologisk diagnos. 

Vi ser framtiden an med tillförsikt och med hopp om god förstärkning av våra ekonomiska 
resurser, ännu fler medlemmar, fortsatt stark intressepolitisk bevakning och fortsatt bra samar-
bete tillsammans med medlemmar, lokalföreningar och länsförbund. 

Stockholm den 27 mars 2014

Lise Lidbäck
förbundsordförande 

Kent Andersson Johanna Andersson Maj Danielsson 

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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Totalt 2013 varav personer med 
egen diagnos

Totalt 2012

Neuroförbundet Stockholms län

Neuroförbundet Norrort 150 127 137

Neuroförbundet Järfälla-Upplands Bro 127 105 127

Neuroförbundet S:t Botvid 144 115 128

Neuroförbundet Haninge-Tyresö 127 97 129

Neuroförbundet Stockholm 1 123 906 1 100

Neuroförbundet Södertälje-Nykvarn 120 96 116

Neuroförbundet Täby-Vallentuna 106 83 102

Neuroförbundet Södra Roslagen 62 50 59

Neuroförbundet Rospiggen 67 50 73

Neuroförbundet Nynäshamn 68 35 65

Neuroförbundet Nacka-Värmdö 105 81 106

2 199 1 745 2 142

Neuroförbundet Gotlands län (inget länsförbund)

Neuroförbundet Gotland ”Martallen” 87 50 90

Neuroförbundet Uppsala län

Neuroförbundet Uppsala-Knivsta 271 201 278

Neuroförbundet Östhammar 48 32 49

Neuroförbundet Enköping-Håbo 70 54 70

Neuroförbundet Nord Uppland 37 26 35

426 313 432

Neuroförbundet Södermanlands län

Neuroförbundet Östra Sörmland 134 85 132

Neuroförbundet Västra Sörmland 116 77 113

Neuroförbundet Eskilstuna 150 97 149

Neuroförbundet Strängnäs 78 36 77

478 295 471

Neuroförbundet Östergötlands län

Neuroförbundet Finspång 53 34 48

Neuroförbundet Linköping 285 212 289

Neuroförbundet Norrköping 328 239 303

Neuroförbundet Motala-Vadstena 80 45 62

746 530 702

Bilaga: Medlemsstatistik
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Totalt 2013 varav personer med 
egen diagnos

Totalt 2012

Neuroförbundet Jönköpings län    

Neuroförbundet Jönköping-Huskvarna 205 155 198

Neuroförbundet Småländska Höglandet 153 104 160

Neuroförbundet Östbo-Västbo 106 64 109

464 323 467

Neuroförbundet Kronobergs län 
(inget länsförbund)

Neuroförbundet Kronoberg 184 142 198

Neuroförbundet Kalmar län

Neuroförbundet Kalmar  209 134 206

Neuroförbundet Västervik 179 103 175

388 237 381

Neuroförbundet Blekinge län (inget länsförbund)

Neuroförbundet Blekinge  160 118 173

Neuroförbundet Skåne

Neuroförbundet Perstorp 10 7 8

Neuroförbundet Åsbobygden 49 37 46

Neuroförbundet Kristianstadsbygden 158 127 153

Neuroförbundet Österlen 128 75 136

Neuroförbundet Nordvästra Skåne 80 56 83

Neuroförbundet Hässleholmsbygden 99 61 92

Neuroförbundet Malmö 439 309 435

Neuroförbundet Lundabygden 341 252 321

Neuroförbundet Västra Skåne 228 164 238

1 532 1 088 1 512

Neuroförbundet Hallands län

Neuroförbundet Halmstad 181 108 185

Neuroförbundet Varberg-Falkenberg 93 63 80

Neuroförbundet Kungsbacka 90 66 89

364 237 354

Neuroförbundet Västra Götaland

Neuroförbundet Kaprifol 74 42 67

Neuroförbundet Norra Bohuslän 223 82 206

Neuroförbundet Göteborg 1 090 811 1 059

Neuroförbundet Måsen 66 43 64
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Totalt 2013 varav personer med 
egen diagnos

Totalt 2012

Neuroförbundet Uddevalla 122 84 125

Neuroförbundet Mark 189 106 195

Neuroförbundet Trollhättan-Vänersborg 171 112 156

Neuroförbundet Alingsås 270 134 243

Neuroförbundet Borås 172 105 179

Neuroförbundet Ätradal 66 38 65

2 443 1 557 2 359

Neuroförbundet Skaraborgs län

Neuroförbundet Lidköping 153 97 154

Neuroförbundet Skövde 212 174 202

365 271 356

Neuroförbundet Värmlands län

Neuroförbundet Karlstad med omnejd 198 162 215

Neuroförbundet Östra Värmland-Kristinehamn 26 19 25

Neuroförbundet Arvika Västra Värmland 78 47 79

Neuroförbundet Säffle-Åmål 54 35 51

Neuroförbundet Filipstad med omnejd 15 10 16

371 273 386

Neuroförbundet Örebro län

Neuroförbundet Örebro 211 148 199

Neuroförbundet Humlan i Kumla 79 47 74

Neuroförbundet Karlskoga-Degerfors 62 39 58

352 234 331

Neuroförbundet Västmanlands län

Neuroförbundet Västerås 212 160 219

Neuroförbundet Fagerstaregionen 51 33 52

263 193 271

Neuroförbundet Dalarnas  län

Neuroförbundet Södra Dalarna 48 34 50

Neuroförbundet Ludvika-Smedjebacken 55 41 52

Neuroförbundet Borlänge 92 59 92

Neuroförbundet Falun och Norra Dalarna 179 139 178

374 273 372

Neuroförbundet Gävleborgs län

Neuroförbundet Gästrikland 229 172 217

Neuroförbundet Södra Hälsingland 79 57 79

308 229 296
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Totalt 2013 varav personer med 
egen diagnos

Totalt 2012

Neuroförbundet Västernorrlands län

Neuroförbundet Härnösand-Örnsköldsvik 116 73 110

Neuroförbundet Medelpad 135 99 127

Neuroförbundet Sollefteå 63 34 61

314 206 298

Neuroförbundet Västerbottens län

Neuroförbundet Norsjö-Malå 34 21 29

Neuroförbundet Umebygden 227 175 219

Neuroförbundet Lycksele 64 29 66

Neuroförbundet Skellefteå 114 83 113

Neuroförbundet Södra Lappmarken 26 19 33

465 327 460

Neuroförbundet Norrbottens län

Neuroförbundet Piteå-Älvdal 120 90 119

Neuroförbundet Luleå 169 101 167

Neuroförbundet Boden 77 43 76

Neuroförbundet Kiruna 39 26 41

Neuroförbundet Gällivare-Malmberget 79 57 76

Neuroförbundet Haparanda 146 92 157

630 409 636

Neuroförbundet Riksförbund

Neuroförbundet Riksförbund 4 4 5

Neuroförbundet Norra Hälsingland 
(hanteras av riksförbundet)

51 45 55

Neuroförbundet Jämtland  
(hanteras av riksförbundet)

77 59 71

132 108 131

Totalt 13 045 9 158 12 818
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Styrelse
Stiftelsens styrelse utgörs av styrelsen för 
Neuroförbundet (f.d. Neurologiskt Handi-
kappades Riksförbund). Den 13-15 september 
2013 på förbundets kongress beslutades om 
ny styrelse för nästföljande kongressperiod 
om 4 år. Styrelsen har haft sju protokollförda 
sammanträden under år 2013. Styrelsen för 
Stiftelsen NHR-fonden har under verksam-
hetsåret 2013 haft följande sammansättning:

Ordförande
För perioden 2013 01 01 - 2013 09 13
Kathleen Bengtsson-Hayward, VD (Halmstad) 
Närvaro vid 5 sammanträden
För perioden 2013 09 14 - 2013 12 31
Lise Lidbäck, konsulent (Kungsängen)
Närvaro vid 2 sammanträden

Vice ordförande
För perioden 2013 01 01 - 2013 09 14
Kenneth Bäck, kriminalkommissarie 
(Stavsnäs)
Närvaro vid 5 sammanträden
För perioden 2013 09 15 - 20131231
Bengt Olsson, fackförbundsordförande 
(Malmö)
Närvaro vid 2 sammanträden

Kassaförvaltare
För perioden 2013 01 01 - 2013 12 31
Kent Andersson, ekonom (Mölndal)
Närvaro vid 7 sammanträden

Ledamöter
För perioden 2013 01 01 - 2013 09 14
Marie Bager, ekonom (Norrköping)
Närvaro vid 5 sammanträden
Krister Ekström, ekonom (Kalmar)
Närvaro vid 5 sammanträden
Gunnel Eld, egen företagare (Falun)
Närvaro vid 1 sammanträde
För perioden 2013 01 01-2013 09 14
Maria Eriksdotter, socionom (Piteå)
Närvaro vid 5 sammanträden

Lise Lidbäck, konsulent (Kungsängen)
Närvaro vid 5 sammanträden
Patrik Magnusson, jurist (Ljungskile)
Närvaro vid 3 sammanträden
För perioden 2013 09 15 - 2013 12 31
Johanna Andersson, kundansvarig (Västerås)
Närvaro vid 2 sammanträden
Maj Danielsson, forskningsadministratör
(Enviken)
Närvaro vid 1 sammanträde
Johan Gunnarson, ingenjör (Solna)
Närvaro vid 2 sammanträden
Uno Johansson, försäljningschef (Töreboda)
Närvaro vid 2 sammanträden
Gunilla Nilsson, support- och utbildningschef 
(Enskede)
Närvaro vid 2 sammanträden
Petra Nilsson, administratör (Karlskoga)                 
Närvaro vid 2 sammanträden

Suppleanter
För perioden 2013 01 01 - 2013 09 14
Helga Baagøe, kommunikationsdirektör
(Saltsjö-Boo)
Närvaro vid 2 sammanträden
Åsa Lewau Johansson, ekonomiadministratör 
(Uddevalla) 
Närvaro vid 3 sammanträden
För perioden 2013 09 15 - 2013 12 31
Ingrid Johansson, miljösamordnare (Råneå)
Närvaro vid 2 sammanträden
Kerstin Kjellin, jurist (Upplands Väsby)
Närvaro vid 2 sammanträden
Ewy Lundsten Falk, redovisningskonsult 
(Hallstahammar)
Närvaro vid 1 sammanträde

Revisorer
Grant Thornton Sweden AB
Maria Karlsten
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Ändamål
Stiftelsen NHR-fondens ändamål är att:

• främja och ge stöd åt vetenskaplig forsk-
ning om orsakerna till och botemedlen mot 
organiska nervsjukdomar, företrädesvis 
multipel skleros

• verka för utbyggnad och förbättring av 
resurserna för vård och rehabilitering för 
personer som har organiska nervsjukdomar 
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

Anslag
Under året har 6 545 000 kr beviljats i olika 
anslag. Anslagen har gått till forskning/ut-
veckling, rehab/rekreation och till annan inom 
ändamålet liggande verksamhet som fondsty-
relsen vill stödja.

Forskning och utveckling
Anslag ur fonden för forskning och utveck-
ling kan enligt de särskilda bestämmelserna 
sökas till forsknings- och utvecklingsarbete 
inom medicin och beteendevetenskap med 
främst social inriktning, vilka avser neuro-
logiska sjukdomar 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 funktionsnedsättning, skall 
äga företräde. Grundforskning 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 
projekt som kan bedömas vara av värde för 

den fortsatta utvecklingen och som kan initie-
ra ytterligare insatser bör stödjas. Fondstyrel-
sen beslutar om utdelning av anslag på förslag 
av Neuroförbundets rådgivande kommitté för 
forskning och utveckling. 

Under 2013 har beviljats medel till forskning 
och utveckling med totalt 6 MSEK. 
De forskningsanslag på 4,5 MSEK som bevil-
jades i november efter sedvanlig utannonse-
ring redovisas separat – se bilaga ”Utdelning 
till forskning”. De tre stipendier som utlystes 
av Stiftelsen NHR-fonden inför Neuroför-
bundets kongress i september 2013 redovisas 
nedan.

Forskarstipendier 
Neuroförbundet är förvaltare av 
NHR-fonden. För att ytterligare öka 
uppmärksamheten för neurologisk forskning 
och utveckling inför Neuroförbundets 
kongress, utlyste NHR-fonden tre forsknings-
stipendier under sommaren 2013.

• Ett forskarstipendium på 500 000 kronor 
delades ut till MD leg. psykolog Agneta 
Grimby för forskning inom antecipato-
risk sorg hos närstående till personer med 
svår MS och ALS. Många medlemmar 
inom Neuroförbundet har diagnoser som 
kan förkorta livslängden. Diagnoser som 
vanligtvis skapar oro, ängslan, uppgivenhet 
och sorgsenhet bland förbundets medlem-
mar och dess anhöriga. Med professionellt 
upplagda riktlinjer för olika stödinsatser, 
kan nära anhöriga uppmuntras att försöka 
vidmakthålla dagliga sunda vanor, känna 
ork och välbefinnande vilket även kan gyn-
na gemenskapen med den sjuke partnern. 

• Ett forskarstipendium delades ut till MD 
Phd. Prof. Annelie Brauners forskning med 
500 000 kronor för att ta fram alternativa 
behandlingsstrategier, som kan förhindra 
urinvägsinfektioner. Ett vanligt och ofta 
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överskuggande problem för personer med 
neurologiska funktionsnedsättningar är 
upprepande urinvägsinfektioner. Ett väx-
ande problem är att allt fler bakteriestam-
mar utvecklar resistens även mot moderna 
antibiotika.

• Ett forskarstipendium på 500 000 kronor 
delades ut till MD leg. sjukgymnast Kerstin 
Wahman för forskning om energiförbruk-
ning vid fysisk aktivitet hos ryggmärgs-
skadade. Syftet med studien är att skapa 
evidensbaserat underlag för rekommenda-
tioner och interventionsprogram avseende 
fysisk aktivitet och energiförbrukning, för 
personer med ryggmärgsskada och personer 
med fysiska funktionsnedsättningar.

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, Luleå

Gunnel Eld, Falun; för perioden:
2013 01 01 - 2013 09 14
Maj Danielsson; för perioden:
2013 11 01 - 2013 12 31

Kommitténs föredragande har varit Mia 
Lundström, Neuroförbundet. Kommit-
téns främsta uppgift har varit att bereda 
till NHR-fonden inkomna ansökningar om 
bidrag till forsknings- och utvecklingsarbete. 
Kommittén har under året haft ett protokoll-
fört sammanträde. 

Rehabilitering och rekreation
Anslag ur fonden till rehabilitering och 
rekreation kan enligt fondens särskilda 

bestämmelser sökas för verksamhet inom 
rehabiliterings-, rekreations- och serviceområ-
dena, anordnad eller initierad av organisation 
tillhörande Neuroförbundet.

Anslag skall 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

• 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 primär-
kommunerna, sjukvårdshuvudmännen, anslag 
ur sökande förenings egna fonder eller med 
medel som kan erhållas från annat håll (t.ex. 
fristående stiftelser/fonder). NHR-fonden 
skall utnyttjas endast som komplement till 
andra bidragsmöjligheter och för de mer-
kostnader som en funktionsnedsättning kan 
medföra. 

Fondstyrelsen inhämtar, innan beslut fattas 
om utdelning, yttrande och förslag från Neu-
roförbundets rådgivande kommitté för reha-
bilitering och service.
Styrelsen beslutade att under 2013 prioritera 
forskning och utveckling. Därför har medel 
till rehabilitering och rekreation beviljats med 
ett lägre belopp än brukligt. 

Kommittén för utdelning till rehabilitering 
och rekreation - ledamöter
Kathleen Bengtsson-Hayward, Halmstad
Krister Ekström, Kalmar; för perioden: 
2013 01 01 - 2013 09 14
Petra Nilsson, Karlskoga; för perioden:
2013 11 01 - 2013 12 31  
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Gunilla Janzén, Sävar
Ann-Margreth Lundin, Skurup
Margaretha Svensson, Göteborg

Kommitténs föredragande och sekreterare har 
varit Mia Lundström, Neuroförbundet. Kom-
mittén har under året haft ett protokollfört 
sammanträde. 

Ekonomisk ställning
Fondens egna kapital uppgick 31 december 
2013 till 82 miljoner kronor.  

Ekonomisk redovisning
Fondens ekonomiska ställning och resultat 
framgår av bilagda resultat- och balansräk-
ning per den 31 december 2013. 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. 

BDO Stockholm AB och Agne Lundberg, Väs-
tra Frölunda har varit fondens valda revisorer 
under perioden 20130101-20130914 och 
under perioden 20130915-20131231 Grant 
Thornton Sweden AB. 

Neuroguiden.se
Neuroförbundets faktabank, Neuroguiden, 
om neurologiska sjukdomstillstånd, behand-
lingsformer och rehabilitering har sedan 
lanseringen 2008 finansierats av NHR-fon-
den. När Neuroförbundets hemsida om-
lanserades 2010 integrerades Neuroguiden 
inom förbundets webbplats. Neuroguidens 
innehåll hittas nu under rubriken ”Diagnos & 
Symptom”. Den finns också under en över-
gångsperiod kvar på sin ursprungliga adress 
www.neuroguiden.se

Vi vet att Neuroguiden används av såväl 
forskare som läkarstuderande, samt perso-
ner som vill veta mer om en viss sjukdom 
eller dess symptom och behandlingsmetoder. 
Neuroguiden refereras också ofta som källa i 
olika mediainslag som berör någon neurolo-
gisk diagnos.
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Resultat- och balansräkning
Resultaträkning kkr
 år 2013 år 2012 not 
Intäkter
Insamlade medel 3 638 7 270    
Avkastning på värdepapper och utlåning 2 875 2 053
Omplaceringsresultat aktier 2 156 514 5  
Övriga intäkter 26 0
Summa intäkter 8 695 9 837 
   
Kostnader
Marknadsföringskostnader 135 86 1
Insamlingskostnader 1 135 0 2
Förvaltningskostnader 2 456 2 483 3
Kapitalförlust 474 1455 4
Summa kostnader 4 200 4 024
Årets resultat 4 495 5 813 

Balansräkning kkr 
 31/12 2013 31/12 2012 not
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper 71 085 70 634 5
Andelsrätt till lägenhet 2 480 2 480 6 
Utlåning 10 502 12 644 7  
Summa anläggningstillgångar 84 067 85 758     
 
Omsättningstillgångar
Övriga fordringar 2 270  1 996 8
Upplupna intäkter 55 37 
Kassa och bank 2 458 2 918   
Summa omsättningstillgångar 4 783 4 951 
Summa tillgångar 88 850 90 709
 
Eget kapital   9
Bundet - Grundfond forskning  20 20  
Fritt - Balanserat kapital 82 327 83 940  
Summa eget kapital 82 347     83 960  
 
Skulder
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 140 268    
Övriga skulder   6 363  6 481 10  
Summa kortfristiga skulder 6 504 6 749  
Summa eget kapital och skulder 88 850 90 709 
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Noter
Stiftelsen NHR-fondens redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens rekommendationer och uttalanden. Fordringar har upptagits till belopp 
varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där 
inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Not 1
I marknadsföringskostnader ingår bl. a. annonskostnader samt drift av Neuroguiden.

Not 2
Kostnaden avser en uppbyggnad av en ny digital gåvoportal som gjorts tillsammans med 
Neuroförbundet. 

Not 3
Stiftelsen NHR-fonden har inga anställda. Stiftelsens angelägenheter hanteras av 
Neuroförbundet. Kostnaden för dessa tjänster ingår i förvaltningskostnaderna.

Not 4
Kapitalförlusten avser en fordran på Stiftelsen Humlegården. Under 2012 har Stiftelsen Humle-
gården på egen begäran försatts i konkurs. I november 2013 avslutades konkursutredningen.

Not 5
Marknadsvärdet på värdepapper var 76 774 kkr vid utgången av 2012 och 84 726 kkr vid 
utgången av 2013. Stiftelsens värdepapper förvaltas av bank enligt avtal om s.k. diskretionär 
förvaltning. Placeringar i aktier, kassa och räntebärande instrument ska enligt fondens place-
ringspolicy ske med inriktning på långsiktighet och jämn kapitaltillväxt, och ska ske i värde-
papper noterade i svensk aktiehandel. En hög och jämn avkastning i kombination med god 
riskspridning ska eftersträvas. Aktier och aktierelaterade finansiella instrument ska vara emit-
terade av företag som inte bryter mot FN:s förklaring om mänskliga rättigheter eller ILO:s åtta 
kärnkonventioner.
Värdepappersdepån är med automatik pantsatt av Swedbank p.g.a. att det är en retaildepå och 
det ingår ett OM-konto. Värdepapper har sålts för att betala beviljade anslag. 

 år 2013 år 2012 
Ingående bokfört värde 70 634 68 220 
Förvärv 24 993 13 664  
Försäljningar -24 541 -11 250
Utgående bokfört värde 71 086 70 634

Omplaceringsresultat
Realisationsvinst aktier 2 612 966
Realisationsförlust aktier -456 -452
Summa omplaceringsresultat 2 156 514
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Not 6
Andelsrätt till lägenhet år 2013 år 2012
Ingående anskaffningsvärde 2 480 2 480
Inköp 0 0
Försäljningar och utrangeringar 0 0 
Utgående anskaffningsvärde 2 480 2 480

Not 7
Utlåningen
Utlåningen är till Stiftelsen Valjeviken, närstående anläggning inriktade på rehabilitering av per-
soner med neurologisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning samt till Neuroförbundet.

Not 8
Övriga fordringar 
Avser till största delen löpande avräkning med Neuroförbundet.

Not 9
Eget kapital år 2013 år 2012
Bundet kapital 20 20
Fritt eget kapital vid årets ingång 83 940 85 457 
Redovisat årsresultat 4 495  5 813 
Beslutade anslag ./. återförda anslag      -6 108 -7 330 
Belopp vid årets utgång 82 327  83 940

Not 10
Övriga skulder 
Avser i huvudsak beviljade, ej rekvirerade anslag.
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Slutord 
Styrelsen för Neuroförbundet vill, i egenskap av förvaltare av Stiftelsen NHR-fonden, framföra 
ett varmt 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 kommittén för 
rehabilitering och service för deras engagerade och viktiga arbete som rådgivare, förslagsställa-
re 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 neu-
rologiska 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 forskning 
och bidra till rehabilitering och rekreation.

Stockholm den 27 mars 2014

Lise Lidbäck
Förbundsordförande

Johanna Andersson Kent Andersson Maj Danielsson 

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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Revisionsberättelse
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Namn Klinik/Institution Projekt Belopp kr

Abdelmagid 
Nada

Inst för Neurovetenskap 
Enheten för neuroimmunologi 
Karolinska, Solna, CMM L8:04

Understanding the influence of 
Auto-Antigenes and Viral In-
fections on the Pathogenesis of 
Multiple Sclerosis

73 000

Aeinehband 
Shahin

Inst för Neurovetenskap 
Enheten för neuroimmunologi 
Karolinska, Solna

Innate immunity in Multiple 
Sclerosis - with focus on progres-
sive MS

73 000

Al Nimer 
Faiez

Inst för Neurovetenskap 
Enheten för neuroimmunologi 
Karolinska, Solna, CMM L8:04

Lipocalin-2 vid progressiv multi-
pel skleros

73 000

Balcin 
Hasan

Neurofysiologiska kliniken 
Karolinska Universitetssjukhuset

Pompes sjukdom och Limb-gird-
le muskeldystrofier i Sverige, en 
nationell registerstudie

73 000

Berglund 
Rasmus

Inst för Neurovetenskap 
Enheten för neuroimmunologi 
Karolinska, Solna, CMM L8:04

Characterization of molecular 
mechanisms underlying Multiple 
Sclerosis

73 000

Brynedal 
Boel

Kardiovaskulär epidemiologi 
IMM, Karolinska Institutet

Detektion av de regulatoriska me-
kanismer som moduleras i T-celler 
vid multipel skeleros: 
Effekten av rökning och HLA-
DRB1

185 000

Butler Forslund 
Emelie

Karolinska Institutet 
Inst för NVS, enheten för neuro-
rehab, c/o Rehab Station, Stock-
holm

Förekomst av fall, fallorsak och 
fallrelaterade skador vid rygg-
märgsskada - en svensk-norsk 
studie

185 000

Carlström 
Karl

Inst för Neurovetenskap 
Enheten för neuroimmunologi 
Karolinska, Solna

Functional relevance of allelic 
variability in Gsta4 and Nrf2 re-
gulating drugs as BG12 for neurd-
egeneration and inflammation

73 000

Dehnisch 
Ivar

Mol Neuro 
Inst för Medicinsk biokemi och 
Biofysik, Karolinska Institutet

In Vivo 2-Photon Imaging of 
Cell Signaling and Regenerative 
Mechanisms in Zebrafish Fol-
lowing Spinal Cord Injury

73 000

Dominguez 
Cecilia

Inst för Neurovetenskap 
Enheten för neuroimmunologi 
Karolinska, Solna, CMM L8:04

Elucidating genetic contributions 
to neuropathic pain in multiple 
sclerosis and traumatic spinal 
cord injury

73 000

Bilaga: Utdelning till forskning
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Namn Klinik/Institution Projekt Belopp kr

Flytzani 
Sevasti

Inst för Neurovetenskap 
Enheten för neuroimmunologi 
Karolinska, Solna, CMM L8:04

Epitope spreading to neurofascin 
antigen; genetic regulation and 
relevance of antibodies against 
neurofascin in experimental au-
toimmune encephalomyelitis

73 000

Franzén 
Erika

Sektionen för sjukgymnastik 
Inst för Neurobiologi, vårdvet. o 
samhälle, Karolinska Institutet, 
23100

Förbättrad balans och gång hos 
äldre med Parkinson´s sjukdom 
med hjälp av en ny progressiv och 
specifik balansträningsmetod - en 
randomiserad kontrollerad studie.

73 000

Glaser 
Anna

Klinisk neurovetenskap 
Widerströmska huset plan 5 
Tomtebodavägen 18A

Molekylär karaktärisering av 
immunceller inom det centrala 
nervsystemet hos patienter med 
multipel skleros

73 000

Gustafsson 
Joakim

Karolinska Institutet 
CLINTEC 
Enheten för logopedi 
Karolinska Huddinge

Röstanvändning vid Parkinsons 
sjukdom studerat med röstacku-
mulator

73 000

Gyllenberg 
Alexandra

Neuroimmunologi 
avd för klinisk neurovetenskap 
Karolinska Institutet 
CMM, L8:05

Expression variations of the CII-
TA gene in Multiple Sclerosis

73 000

Hedlund 
Eva

Inst för neurovetenskap 
Karolinska institutet 
Retzius väg 8

Elucidating a common neuronal 
vulnerability signature in Parkin-
son Disease

73 000

Hellberg 
Sandra

Linköpings Universitet 
Inst förklinisk experimentell 
medicin 

Lära från naturen: Varför förbätt-
ras patienter med multipel skleros 
under graviditet?

170 000

Hermanrud 
Christina

Karolinska Institutet 
Inst. för klinisk Neurovetenskap 
Enheten för MS-forskning 
Centrum för Molekylär medicin 
L8:00, KUS / Solna

CD14+ dermal dendritic cells and 
their importance in the develop-
ment of neutralizing 
anti-drug antibodies

73 000

Holmberg 
Monica

Inst. för Med. Biovetenskap 
By 6M, vån 4 
Umeå Universitet

Etablering av cellulära modeller 
för studier av den  
neuromuskulära sjukdomen 
dystoni

73 000

Hultling 
Claes

Stiftelsen Spinalis  Åldrande med komplett rygg-
märgsskada

73 000



60

Namn Klinik/Institution Projekt Belopp kr

Håglin 
Lena

Inst för Folkhälsa och Klinisk 
medicin 
Familjemedicinska kliniken 
Norrlands Universitetssjukhus

Kan näringsintaget vid diagnos 
av Parkinson´s sjukdom förutsäga 
kognitiva förändringar? En upp-
följning tre år efter diagnos.

73 000

Jons 
Daniel

Neurologen 
Blå stråket 7 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Får körtelfeber vidare konse-
kvenser än ökad risk för mani-
fest autoimmunitet: Förklarar 
körtelfebern MS-trait och annan 
subklinisk autoimmunitet?

73 000

Jörgensen 
Sophie

Rehabiliteringsmedicinska klini-
ken, Orupssjukhuset 
Skånes universitetssjukhus

Att åldras med en ryggmärgsska-
da 
(The Swedish Ageing with a Spi-
nal Cord Injury Study - SASCIS)

68 000

Kaldo 
Viktor

Internetpsykiatrienheten, M46 
Karolinska Universitetssjukhuset, 
Huddinge

Internetbaserad KBT för depres-
sion och ångest vid >Parkinsons 
sjukdom: Pilotstudie och rando-
miserad kontrollerad prövning

73 000

Kierkegaard 
Marie

Sjukgymnastiken A6:U1 
Karolinska Universitetssjukhuset

Att leva med Amytrofisk lateral 
skleros (ALS) - betydelse av per-
son- och omgivningsfaktorer för 
funktionshinder och hälsorelate-
rad  livskvalitet

185 000

Kockum 
Ingrid

Centrum för Molekylär Medicin 
L8:05 
Karolinska Universitetssjukhuset

Identifiacation of genes control-
ling response to Epstein- Barr 
virus and Cytomegalo virus in-
fections among Multiple sclerosis 
cases and controls

73 000

Kular 
Lara

Inst för Neurovetenskap 
Enheten för neuroimmunologi 
Karolinska, Solna, CMM L8:04

Epigenetic changes in immune 
cells as key processes of disease 
progression in Multiple Sclerosis 
patients

73 000

Lagerström 
Anna-Carin

Stiftelsen Spinalis o rehab Station 
Stockholm FoU 
Frösundaviks Allé 13

Utveckling av program och hand-
ledarmaterial för viktminsknings-
grupp inom neurorehabilitering 
(Bilaga 2, ursprungsansökan)

58 000

Link 
Jenny

Karolinska Institutet 
Klinisk Neurovetenskap 
Tomtebodavägen 18A, plan 5

HLA-genernas inverkan på risk, 
svårighetsgrad  
och behandlingssvar vid MS-sjuk-
dom

73 000

Löfvenmark 
Inka

Karolinska Institutet 
Inst för Neurobiologi, Vårdvet. o 
Samhälle 
Sektionen för Sjukgymnastik 
23100

Aspects of living with a traumatic 
spinal cord injury in Botswana; 
Distribution, characteristics and 
daily life experience

73 000
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Namn Klinik/Institution Projekt Belopp kr

Mattson 
Per

Karolinska Institutet 
Inst för klinisk neurovetenskap, 
neurokirurgiKarolinska  
Universitetesjukhuset R2:02

Kirurgisk och medicinsk behand-
ling av ryggmärgsskada

73 000

Merky 
Patrick

Karolinska Institutet 
Department of Clinical Neuros-
cience, Neuroimmunology Unit; 
CMM, L8:04

Posttranslational modifications of 
myelin antigens and their role in 
MS pathology

73 000

N´diaye 
Marie

Department of Clinical Neurosci-
ence, CMM L8:04 
Karolinska University Hospital

Genetic functional characteri-
zation of tumor necrosis factor 
regulation during chronic neuro-
inflammation

73 000

Nilsagård 
Ylva

Vårdvetenskapligt forskningscen-
trum, Örebro läns landsting

Empowerment of children when 
parent is  
diagnosed with multiple sclerosis

73 000

Nováková 
Lenka

MS-centrum, Blå stråket 7, 
Sahlgrenska

Monitorering av sjukdomsaktivi-
tet hos patienter med MS: likvor-
biomarkörer,  
syntetisk MR och OCT som diag-
nostiska, prognostiska  
och terapeutiska utvärderingsin-
strument

73 000

Nyström Eek 
Meta

Inst för kliniska vetenskaper/avd 
för ortopedi och pediatrik 
Regionhabiliteringen

Explosiv styrketräning hos unga 
vuxna med cerebral pares

73 000

Parsa 
Roham

Department of Clinical Neurosci-
ence CMM L8:04 
Tillämpad Immunologi 
Karolinska University Hospital

TGF-betas påverkan på makrofa-
ger och mikroglia  
under autoimmun inflammation i 
det centrala  
nervsystemet

73 000

Puschmann 
Andreas

Neurologiska kliniken 
Skånes universitetssjukhus

Genetiska former av ataxi i Sve-
rige

73 000

Ramanujam 
Ryan

Karolinska Institutet 
Tomtebodavägen 18 A

Determaination of factors contri-
buting to clinical outcomes in 
multiple sclerosis

73 000

Rostedt-Punga 
Anna

Avdelningen för klinisk neurofy-
siologi, Akademiska sjukhuset, 
ing 85, 3 tr 

Nya biomarkörer hos patienter 
med Myastenia  
Gravis (MG)

73 000

Ruhrmann 
Sabrina

Karolinska Institutet 
Neuroimmunology Unit 
CMM  L8:04

A role for the imprinted Dlk1 
locus in chronic  
neuroinflammation

73 000
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Namn Klinik/Institution Projekt Belopp kr

Ryner 
Malin

Gruppen för MS-forskning 
Klinisk neurovetenskap, Karolin-
ska Institutet CMM L8:00 
Karolinska Universitetssjukhuset 
Solna

Skillnader i genuttryck associe-
rade till HLA-DRB1*15 och 
korrelation till utveckling av 
läkemedels-inducerade antikrop-
par hos patienter med multipel 
skleros.

73 000

Salzer 
Jonatan

Institutionen för farmakologi och 
klinisk neurovetenskap, sektionen 
för neurologi Umeå Universitet

EnDeMiS - Environmental Deter-
minants of  
Multiple Sclerosis

73 000

Stridh 
Pernilla

Inst för Neurovetenskap 
Enheten för neuroimmunologi 
Karolinska, Solna, CMM L8:04

Integrated sequense and genetic 
mapping in autoimmune neuru-
inflammation: a way to discover 
causes of Multiple  Sclerosis

73 000

Sundal 
Christina

Neurologen, Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset. Göteborg

HDLS och andra etiologiska 
diagnoser inom den heterogena 
sjukdomsgruppen leukoencefalo-
patier

73 000

Sundström 
Peter

Institutionen för farmakologi och 
klinisk neurovetenskap, 
Klinisk neurovetenskap 
Umeå Universitet

DEMOS: Vitamin D and Epstein- 
Barr virus - Infectious Mononuc-
leosis - in Multiple 
Sclerosis etiology

73 000

Tedeholm 
Helen

Neurologen, Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset, Göteborg

Validering av en metod som bedö-
mer risken för sekundär progres-
sion vid skovförlöpande MS

72 000

Tojo 
James

Dept Clinical Neuroscience 
CMM L8:05 
Karolinska University Hospital

Investigating allele specific expres-
sion in Multiple Sclerosis trans-
criptome

73 000

Uchtenhagen 
Hannes

Karolinska Institutet 
Department of Clinical Neurosci-
ence Center of Molecular Medici-
ne L8:04

Rat.RT1.Ba MHC tetramers: A 
new tool to dissect the pathogenic 
T cell response in EAE

73 000

Warnecke 
Andreas

Department of Clinical Neuros-
cience 
CMM L8:04 
Tillämpad Immunologi 
Karolinska University Hospital

Post-translational modifications 
of myelin autoantigens and their 
role in the pathogenesis and the-
rapy of Multiple Sclerosis

73 000

Widén Holmqvist 
Lotta

Neurologkliniken 
R54 
Karolinska Universitetssjukhuset 

Högintensiv styrketräning vid 
multipel scleros - betydelse för 
immunologisk profil och sjuk-
domsyttringar

73 000

Wittrin 
Anna

Neurokliniken 
Universitetssjukhuset i Örebro

Gångförmåga och andningsfunk-
tion vid Multipel skleros

73 000
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Namn Klinik/Institution Projekt Belopp kr

Vågberg 
Mattias

Institutionen för farmakologi och 
klinisk neurovetenskap, 
Klinisk neurovetenskap 
Umeå Universitet

Autmatic MS lesion segmentation 
whitin a clinically acceptable time 
frame using MRI relaxometry

73 000

Zetterberg 
Lena

Uppsala Universitet 
Inst för neurovetenskap/sjukgym-
nastik

Smärta vid ALS/MNS 73 000

Zetterström 
Per

Inst för Med Biovetenskap 
Klinisk Kemi

Identifiering av oligomert SOD1 
i ALS

73 000

Öckinger 
Johan

Lungforskningslab, L4:01 
Karolinska Universitetssjukhuset, 
Solna

The role of tobacco smoking 
in the development of multiple 
sclerosis; investigation of immune 
activation in the lung

73 000

Totalt: 4 500 000
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Bilaga: Anslag till rehabilitering & rekreation

Fören. 
nr

Förening Ändamål Rehab Resa

180 Stockholm Vattengymnastik 5 000

181 Stockholm Avstamp MS 2 000

180 Stockholm Aktiviteter f närstående 2 000

180 Stockholm Teckna o måla på egen hand 5 000

180 Stockholm Temakvällar ABF 16 st 40 000

180 Stockholm Dagskryssning till Åland alt skärgårdskryss-
ning

6 000

180 Stockholm Resa till Söderköping 2 dgr 10 000

180 Stockholm Resa till Danmark 4 dgr 16 000

300 Uppsala län Kurs i rullstolskörning o förflyttning 13 000

301 Uppsala-Knivsta Ridläger 2 dgr 1 000

314 Östhammar Båtresa till Vässarö 2 000

381 Enköping-Håbo Bad i rehabbassäng 2 x 12 ggr 3 000

480 Östra Sörmland Utflykt till Mättinge alt resa Cirkus Stock-
holm alt båtresa i skärgården

16 000

480 Östra Sörmland Ridläger 5 dgr 5 000

484 Eskilstuna Bussresa + show i Stockholm 6 000

500 Östergötlands län Fortsättning av nystartkursen 12 000

500 Östergötlands län Nysjukekurs, 3 dgr 12 000

500 Östergötlands län Familje-närståendekurs, 3 dgr 12 000

500 Östergötlands län Diagnoskurs epilepsi 3 dgr 10 000

500 Östergötlands län Fortsättningskurs nystart 12 000

500 Östergötlands län Prova på dagar Valjeviken 5 dgr 12 000

580 Linköping Snickeri, hantverk, temakvällar, studieverk-
samhet

2 000

580 Linköping Rehabträning och bassängbad 6 000

580 Linköping Resa till Sommarsol 5 dgr 15 000

580 Linköping Resa i västra Östergötland och södra Närke 
alt resa i Östergötlands skärgård

6 000

581 Norrköping Resa till Valjeviken, 4 dgr tillsammans med 
Finspång och Söderköping

10 000

581 Norrköping Rytmikkurs 4 000

583 Motala-Vadstena Vättern runt på 12 timmar 2 000

584 Finspång Bad i varmvattenbassäng 4 000
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Fören. 
nr

Förening Ändamål Rehab Resa

584 Finspång Rytmikkurs 1 000

680 Jönköping-Huskvarna Resa till Valjeviken 3 dgr 16 000

682 Smål. Höglandet Föreläsning av etikettdoktorn 1 000

682 Smål. Höglandet Bussresa till flygvapenmuseet 6 000

780 Kronoberg Resa till Valjeviken 3 dgr 6 000

800 Kalmar län Rehabkonferens för politiker, tjänstemän, 
professionen och medlemmar

10 000

800 Kalmar län Teaterresa 10 000

800 Kalmar län Resa till Sommarsol 3 dgr 16 000

880 Kalmar Rekreationsverksamhet i form av vattengym-
nastik, bowling, grillkväll, lunchtrav, med-
lemsträffar med olika teman

5 000

880 Kalmar Endagsresa till norra Öland eller Karlskrona 5 000

1100 Skåne Kurs - Utveckla konst med lera del 1, 3 dgr 20 000

1100 Skåne Kurs - Utveckla konst med målning 3 dgr 20 000

1100 Skåne Rehabiliteringskurs 3 dgr 20 000

1100 Skåne Slöjdkurs 3 dgr 20 000

1180 Kristianstadsbygden Golf 20 ggr 2 000

1181 Österlen Varmbad 2 000

1181 Österlen Resa till Sofiero 3 000

1182 Nordvästra Skåne Rekreation Furuboda läger 3 dgr, 10 000

1280 Malmö Utfärd Tyskland alt Ullared 19 000

1283 Västra Skåne Handikappbad 2 000

1283 Västra Skåne Temadag om MS 2 000

1283 Västra Skåne Handikappresa med buss till Göteborg 10 000

1283 Västra Skåne Höstutfärd med gås 3 000

1283 Västra Skåne Hälsodagar på Furuboda 5 000

1300 Halland Temadag om Ms 2 000

1380 Halmstad Qi-gong 2 000

1380 Halmstad Målarkurs 2 000

1382 Kungsbacka Endagsresa till Birgit Nilssons museum med 
buss

5 000

1400 Västra Götaland Återträff för delt i nysjukekursen i okt 2013 4 000

1415 Kaprifol Teaterresa alt temadag på Buagården, alt 
gruppresa till Åbytravet, alt bussresa till 
konsert

20 000

1415 Kaprifol Resa Vejbystrand 4 dgr 20 000

1415 Kaprifol Varmvattenbad 1 000
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Fören. 
nr

Förening Ändamål Rehab Resa

1415 Kaprifol Studiecirkel i akvarellmålning 2 000

1480 Göteborg Träffar för anhöriga till Huntington 10 ggr 3 000

1480 Göteborg Bad för muskelsjuka medlemmar 6 000

1480 Göteborg Råd o stöd-verksamhet KOMPASSEN 50 000

1480 Göteborg 2 gymnastikgrupper för MS-medlemmar 5 000

1480 Göteborg Medicinsk yoga 4 000

1480 Göteborg Familjehelg ”Barn som anhöriga” 20 000

1480 Göteborg Temadagar för föräldrar o barn 9 000

1480 Göteborg Rehabiliterande rullstolsdansträning/temada-
gar rullstolsdans

13 000

1480 Göteborg Kurs för anhöriga till MS-sjuka 5 000

1480 Göteborg Dagsresa med julbord/julmarknad 5 000

1484 Måsen Sjukgymnastik o bad 2 000

1484 Måsen Dagsutflykter 8 000

1484 Måsen Må bra dagar Valjeviken 4 dgr 11 000

1563 Mark Vattengynnastik med ledare 12 000

1563 Mark Dagträffar med olika aktiviteter: målarkurs, 
friskvård, hjärngympa, boule

5 000

1563 Mark Resa till Köpenhamn 5 dgr 20 000

1582 Alingsås Vattengymnastik 3 000

1582 Alingsås Boule 2 000

1582 Alingsås Endagskryssning i skärgården 7 000

1582 Alingsås Rekreationsresa till Bohusgården 3 dgr 10 000

1584 Ätradal Resa till Mättinge med utflykter till 
Stockholm, 4 dgr

15 000

1600 Skaraborg Rekreationsläger på Piperska 40 000

1681 Lidköping Endagsresa till Västra Sverige 7 000

1780 Karlstad Rytmisk rehabilitering med RGRM-metoden 9 000

1780 Karlstad Ukulelekurs 2 000

1780 Karlstad Ridterapi 10 000

1780 Karlstad Aktivitet i samband med MS-dagen 5 000

1780 Karlstad Föreläsning i samband med strokedagen 5 000

1780 Karlstad Bussresa till Ädelfors folkhögskola, 3 dgr 10 000

1780 Karlstad Vårutflykt till Hammarö 5 000

1780 Karlstad Höstresa längs kustvägen Varberg-Falkenberg 19 000

1800 Örebro län Resa till Lillsjöstrand med föreläsning 8 000

1800 Örebro län Rehabkonferens för politiker, tjänstemän, 
profession och medlemmar

10 000
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Fören. 
nr

Förening Ändamål Rehab Resa

1880 Örebro Resa Sommarsol 4 dgr 15 000

1883 Karlskoga-Degerfors Rehabträning i grupp 4 000

1883 Karlskoga-Degerfors Resa till Valjeviken 5 dgr 25 000

1981 Västerås Anhörigkurs 1 000

1981 Västerås Bowling 2 000

1981 Västerås Medicinsk yoga 2 000

1981 Västerås Teaterresa till Stockholm 5 000

1982 Fagerstaregionen Träning på gym, simning o vattengymnastik 1 000

1982 Fagerstaregionen Resa Spa Sunne 4 dgr 15 000

2081 Borlänge Social och psykologisk hjälp 2 000

2183 Södra Hälsingland Må bra-dag Alfta quren 3 000

2000 Västernorrland Må-brahelg på Härnösands folkhögskola 3dgr 3 000

2280 Härnösand Rehab-bad 10 000

2280 Härnösand Kulturaktiviteter 3 000

2280 Härnösand Tillgänglighetstest Höga Kusten 3 000

2280 Härnösand Teaterresa till Örnsköldsvik 6 000

2280 Härnösand Rehabhelg 3 dgr 10 000

2281 Medelpad Endagsresa till Österåsen 5 000

2292 Sollefteå Rekreation på Österåsen närståendeverksamhet 7 000

2400 Västerbotten Aktivitetshelg i Västerbotten, 3 dgr 15 000

2400 Västerbotten Rehabkonferens för politiker, tjänstemän, 
profession och medlemmar

10 000

2480 Umebygden Gymnastik, utprovning av träningsmetod för Ms 12 000

2482 Skellefteå Rehabbad 2 000

2482 Skellefteå Bowling, Yoga 1 000

2482 Skellefteå Endagsresa till Ostens hus Burträsk 3 000

2500 Norrbotten Resa till Jokkmokk 3 dgr 9 000

2582 Boden Resa till Guldriket 3 dgr 12 000

Totalt: 527 000 527 000
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Bilaga: Utdelning till regionresor

Beviljat belopp

Grundbidrag 890 000

Rehabilitering 527 000

Föreningsresor 527 000

Regionresor 565 000

Summa 2 509 000

Bilaga: Sammanställning av utdelning

Reseregion Län Resmål Belopp

1 Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, 
Jämtland

Gardasjön 87 000

2 Gävleborg, Uppsala, Dalarna, Västmanland Spanien el Medelhavet 123 000

3 Stockholms län Medelhavsområdet 100 000

4 Närke, Sörmland, Värmland, Skaraborg Kryssning i Medelhavet 126 000

5 Östergötland, Jönköping, Kalmar, Gotland, 
Kronoberg

Medelhavsområdet 83 000

6 Skåne, Blekinge Marena Spa, Polen 46 000

Totalt: 565 000
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Styrelse
Styrelsen för Neuroförbundet (f.d. Neurolo-
giskt Handikappades Riksförbund) förval-
tar Stiftelsen till Anders Ulffs minne (org.nr. 
802412-3393) enligt stiftelseförordnandet. 
På förbundets kongress den 13-15 september 
beslutades om ny styrelse för Neuroförbundet 
för nästföljande kongressperiod om fyra år. 
Detta får till följd att även Stiftelsen Anders 
Ulffs Minne får ny styrelse, då det står i förord-
nadet att det skall vara samma styrelser i bägge 
organisationerna. Stiftelsen Anders Ulffs Minne 
har haft tre sammanträden under 2013.

Ordförande
För perioden 2013 01 01 - 2013 09 13
Kathleen Bengtsson-Hayward, VD (Halmstad) 
Närvaro vid 3 sammanträden
För perioden 2013 09 14 - 2013 12 31
Lise Lidbäck, konsulent (Kungsängen)
Närvaro vid 0 sammanträden

Vice ordförande
För perioden 2013 01 01 - 2013 09 14
Kenneth Bäck, kriminalkommissarie 
(Stavsnäs)
Närvaro vid 3 sammanträden
För perioden 2013 09 15 - 2013 12 31
Bengt Olsson, fackförbundsordförande        
(Malmö)
Närvaro vid 0 sammanträden

Kassaförvaltare
För perioden 2013 01 01 - 2013 12 31
Kent Andersson, ekonom (Mölndal)
Närvaro vid 3 sammanträden

Ledamöter 
För perioden 2013 01 01 - 2013 09 14
Marie Bager, ekonom (Norrköping)
Närvaro vid 3 sammanträden
Krister Ekström, ekonom (Kalmar)
Närvaro vid 3 sammanträden
Gunnel Eld, egen företagare (Falun)
Närvaro vid 0 sammanträden

Maria Eriksdotter, socionom (Piteå)
Närvaro vid 3 sammanträden
Lise Lidbäck, konsulent (Kungsängen)
Närvaro vid 3 sammanträden
Patrik Magnusson, jurist (Ljungskile)
Närvaro vid 1 sammanträde
För perioden 2013 09 15 - 2013 12 31
Johanna Andersson, kundansvarig (Västerås)
Närvaro vid 0 sammanträden
Maj Danielsson, forskningsadministratör            
(Enviken)
Närvaro vid 0 sammanträden
Johan Gunnarson, ingenjör (Solna)
Närvaro vid 0 sammanträden
Uno Johansson, försäljningschef (Töreboda)
Närvaro vid 0 sammanträden
Gunilla Nilsson, support- och utbildningschef 
(Enskede)
Närvaro vid 0 sammanträden
Petra Nilsson, administratör (Karlskoga)                 
Närvaro vid 0 sammanträden

Suppleanter
För perioden 2013 01 01 - 2013 09 14
Helga Baagøe, kommunikationsdirektör
(Saltsjö-Boo)
Närvaro vid 1 sammanträde
Åsa Lewau Johansson, 
ekonomiadministratör (Uddevalla) 
Närvaro vid 2 sammanträden
För perioden 2013 09 15 - 2013 12 31
Ingrid Johansson, miljösamordnare (Råneå)
Närvaro vid 0 sammanträden
Kerstin Kjellin, jurist (Upplands Väsby)
Närvaro vid 0 sammanträden
Ewy Lundsten Falk, redovisningskonsult  
(Hallstahammar)
Närvaro vid 0 sammanträden

Revisorer
Grant Thornton Sweden AB, 
Maria Karlsten
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Ändamål
Neurologiskt Handikappades Riksförbunds 
stiftelse till Anders Ulffs minne har till ändamål 
att främja ungdomars vård och fostran samt ut-
bildning genom den verksamhet som bedrivs för 
personer som är medlemmar i Neuro förbundets 
ungdomsavdelning DUNS och där företrädesvis 
åt personer yngre än 35 år. Stiftelsen registrera-
des år 2002.

Förvaltningen av stiftelsens angelägenheter 
hanteras av en styrelse som utgörs av styrel-
sen för Neuroförbundet (f.d. Neurologiskt 
Handikappades Riksförbund.)

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

Grundkapitalet uppgår till 148 kkr. Stiftelsens 
totala kapital uppgår per 31 december 2013 
till 15 231 kkr. (14 470 kkr). 

Under 2013 har inga ansökningar om medel 
inkommit till stiftelsen, varför ingen utdelning 
har kunnat göras.
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Resultat- och balansräkning
Resultaträkning kkr
 År 2013 År 2012 not 
Intäkter
Aktieutdelning 562 470
Omplaceringsresultat aktier 351 62 1
Bankränta 2 2
Summa intäkter 915 534 

Kostnader
Förvaltningskostnader -154 -192
Summa kostnader -154 -192

Årets överskott 761 342
 

Balansräkning kkr
 31/12 2013 31/12 2012 
Finansiella anläggningstillgångar 
Finansiella värdepappersinnehav 15 240 14 474 1
Summa anläggningstillgångar 15 240 14 474

Omsättningstillgångar
Kassa och bank 315 168
Summa omsättningstillgångar 315 168
Summa tillgångar 15 555 14 642

Eget kapital   2 
Grundkapital 148 148 
Balanserat kapital 15 083 14 322
Summa eget kapital 15 231 14 470

Skulder
Kortfristiga skulder 321 169
Upplupna kostnader 3 3
Summa skulder 324 172

Summa skulder & eget kapital 15 555 14 642
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Noter
Not 1
Marknadsvärdet på värdepapper var 15 017 kkr vid utgången av 2012 och 17 197 kkr vid ut-
gången av 2013. Stiftelsen Anders Ulffs minnes värdepapper förvaltas av bank enligt avtal om 
s.k. diskretionär förvaltning. Placeringar i aktier, kassa och räntebärande instrument skall ske 
med inriktning på långsiktighet och jämn kapitaltillväxt och skall ske i värdepapper noterade 
på Stockholms Fondbörs. En hög och jämn avkastning i kombination med god riskspridning 
skall eftersträvas. Aktier och aktierelaterade finansiella instrument skall vara emitterade av 
företag som inte bryter mot FN:s förklaring om mänskliga rättigheter eller ILO:s åtta kärnkon-
ventioner. 

Värdepapper År 2013 År 2012
Ingående bokfört värde 14 474 14 194
Förvärv 766 2 693
Försäljningar 0  -2 413
Utgående bokfört värde 15 240 14 474

Omplaceringsresultat
Realisationsvinst aktier 351 69
Realisationsförlust aktier 0 -7
Summa omplaceringsresultat 351 62
   
Not 2
Eget kapital År 2013 År 2012
Belopp vid årets ingång 14 470 14 203
Redovisat årsresultat 761 342 
Beslutade anslag  -75
Belopp vid årets utgång 15 231 14 470
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Slutord
Styrelsen för Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne vill 
framföra ett varmt tack till dem som medverkat till att fonden kunnat stödja verksamhet inom 
fondändamålet.  

Fonden har haft möjlighet att främja och ge stöd åt rekreation för yngre personer med neurolo-
giska sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar. 

Stockholm den 27 mars 2014

Lise Lidbäck
Förbundsordförande

Johanna  Andersson Kent Andersson Maj Danielsson 

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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Revisionsberättelse
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Tryck: Sjuhäradsbygdens tryckeri, Borås
Upplaga: 300 ex
Text: Anne Thelander, Neuroförbundet
Layout: Peter Winberg, Neuroförbundet
Bilder: Neuroförbundets bildarkiv, där ej annat anges



Neuroförbundet (tidigare Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR) är Sveriges första intresseorganisation 
specialiserad på neurologi. Vårt mål är att människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rät-
tigheter som alla andra. Vi står för livslust, full delaktighet och stark framtidstro. Neuroförbundet har ca. 13 000 med-
lemmar. 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
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