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Tack för er stora omtanke om Mia och oss. Att göra en resa, som man själv får önska, 
innebär förberedelser med längtan och förväntan. Detta har följt Mia sista halvåret och lyst 
upp tillvaron för henne när det varit besvärligt emellanåt. Hon har längtat till sommaren 
och Kolmården. Jag kan se betydelsen av denna resa i Mias läkningsprocess, det gäller att 
tända livsgnistan och kunna leva vidare i en ny livssituation. Det blev ju dubbelt så roligt för 
oss, när hennes senaste operation lyckades och vardagslivet blev mycket enklare och som 
kronan på verket få en resa hela familjen tillsammans en helg, där Mia var festföremålet. 
Nu är Kolmården lagt till minnena och där är de väl bevarade och kan plockas fram många 
gånger till ytterligare glädje.

Mia är 11 år och har en svår immunbristsjukdom
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2013 fanns det som alltid en sorts vardag som de 
flesta av oss aldrig ser. Den där sjukhusvistelser, job-
biga provtagningar, smärta och utanförskap ständigt 
fanns med. När det ofattbara händer ett barn innebär 
det så mycket mer än att ha ont och vara sjuk. Om 
att inte kunna leka med de andra på förskolan, om att 
inte kunna hänga med kompisar, om att vara nervös 
för tarmar som inte funkar som de ska, om oro för att 
man sviker syskon och föräldrar och om timmar av 
funderingar. Dessutom ofta om att behöva vara mer 
vuxen än andra barn. 

Det här är anledningen till att MinStoraDag finns. 
Vi drivs för att uppfylla drömmar som gör skillnad för 
barn och unga som kämpar i en vardag med medicin-
er och behandlingar. Det gör vi inte för att få känna 
oss snälla utan för vi ser att det behövs. 

När vi sett och hört Malcolm, Alva, Joakim och alla 
de andra som fått Stora Dagar under 2013 blir det 
tydligt att avbrott i tankar, rutiner och sjukhusbesök 
inte bara ger kortvarig glädje för stunden. Längtan 
bär många framåt, det att först få önska och sedan 
se fram emot något utöver det vanliga. Känslan av att 
känna sig betydelsefull och att ha något att komma 
ihåg finns kvar efteråt. En Stor Dag kan ge en paus, 
extra kraft och självkänsla när det som bäst behövs. 
Men också något att vara smått stolt över och kunna 
berätta för de som inte riktigt förstår hur upp och ned 
livet blir för ett barn eller en ung människa som får en 
allvarlig sjukdom. Och för alla som inte levt i en familj 

Längtan som bär framåt
som drabbats kan det nästan vara svårt att förstå vad 
det betyder för föräldrar, syskon och andra anhöriga 
att se någon man älskar ha mindre ont en stund.

2013 var det 13 år sedan MinStoraDag grundades. 
Under året fick 250 barn vara med om Stora Dagar 
och nästan 2 000 barn i Sverige fick vara med om 
aktiviteter genom MinStoraDag. Prinsessan Made-
leine, Zlatan, kocklandslaget, Danny Saucedo och 
Amy Diamond är några som under året varit med och 
gett barn med svåra sjukdomar något annat att tänka 
på. Vi vet att det finns fler sjuka barn i Sverige som 
behöver Stora Dagar, som behöver uppmuntran i form 
av att följa med på någon gruppaktivitet eller som 
behöver en stund i sjukhusvardagen när det händer 
något kul. Därför är det glädjande att vi samlade in 
tre miljoner kronor mer än året innan. 2013 blev också 
året då MinStoraDag lyfte foten för att ta ytterligare 
ett kliv framåt. Att just det året ha fått uppdraget som 
gener alsekreterare för MinStoraDag är ett privilegium. 
Att vara med på resan framåt en hedrande utmaning. 
Tänk när vi kan förverkliga en 
dröm för alla barn i Sverige med 
svåra sjukdomar! Det är något jag 
ser fram emot. 

Hélène Benno
Generalsekreterare  

MIN STORA DAG

Generalsekreteraren har ordet
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Vår vision är  att alla barn i Sverige 
med svåra sjukdomar ska få vara 
med om något utöver det vanliga. 
Något som ger längtan, glädje och 
självkänsla i en tuff vardag.

Vår mission är att lyhört, med hög 
kvalitet och stor värme förverkliga 
sjuka barns önskedrömmar. Alltid 
med barnens bästa i fokus. 

  11-åriga Alva fick sitt rum renoverat och inrett.
  Pietro fick se El Classico.
  Rebecca fick sin önskan uppfylld och fick flyga 
helikopter.

En dröm om dagen. Minst!

Vår vision

Lina träffade sin stora idol Sonja Aldén Jag e Linas storasyster… Denna fantastiskt 
underbara dag kunde inte komma mer lägligt för henne.. det var en jobbig tid för Lina. 
Och att då få denna dagen gjorde att hon fick nya krafter och tog i med nya tag.. så TACK 
“min stora dag” för att min syster fick uppleva detta..!! Den glädjen denna dag.. jag får 
fortfarande glädjetårar när jag tänker på hennes lycka som lina känner än idag när hon 
tänker på sitt möte med sonja.. så TACK än en gång.. (jag gråter faktiskt glädjetårar i detta 
nu när jag skriver)…:) Tack fr Linas storasyster
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Historik

en dag för snart femton år sedan läste Claire 
Rosvall en tidningsartikel om något som lät alldeles 
magiskt. Där stod om den franska organisation Arc-
en-Ciel som hjälper barn med svåra sjukdomar att få 
sina önskedrömmar uppfyllda. Tänk om man skulle 
kunna göra något sådant i Sverige? Med hjälp av goda 
råd från Arc-en-Ciel grundade Claire, tillsammans med 
Marcus Storch, Peder Hammarskiöld, Mats Qviberg 
och Vicky von der Lancken, Stiftelsen MinStoraDag år 
2000. 

I augusti samma år blev Anders, 16 år, från Väster-
botten först i landet att få se sin dröm bli sann. Han 
fick en helt egen laptop med skrivare till. 

Under hösten fick Camilla, Jelena och Amanda se 
Britney Spears i Globen och Sebastian fick en special-
anpassad trehjulig cykel.

Det var en gång …
Året efter tackade Prinsessan Madeleine ja till att 
bli MinStoraDags beskyddare. Det blev hennes första 
beskyddarskap.

Från ett litet kontor mitt i Stockholm såg två 
personer till att med hjälp av volontärer förverkliga 
32 barns drömmar. Idag har MinStoraDag växt till 
att varje år ordna aktiviteter för omkring 2 000 sjuka 
barn. 1693 önskningar har uppfyllts under de första 
13 åren. En flicka drömde om att lära sig mjölka en 
ko, en annan om att simma med delfiner och en pojke 
önskade att få gräva med en riktig grävskopa. Den 
sista önskningen 2013 var en specialbyggd liten stuga 
till 13-åriga Elina från Nikkala längst upp i norr. 
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Förvaltningsberättelse

stiftelsen Minstoradag org nr 802409-8264

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp  
i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser före-
gående år.

sedan starten 2000 har MinStoraDag genomfört 
1 693 Stora Dagar. Varenda en av de dagarna har 
 arrangerats utifrån en önskan från ett sjukt barn. 
Under åren har det kommit många vittnesmål om be-
tydelsen av den här pausen i en vardag som vanligtvis 
är fylld av sjukdomsrutiner. Fokus i MinStoraDags 
verksamhet är att med hjälp av engagerade volontärer 
uppfylla önske drömmar för barn med svåra sjukdo-
mar. 

2013 har inneburit såväl ökad insamling som 
fler Stora Dagar och andra aktiviteter. Vidare har 
arbetet med en ny hemsida och implementeringen 
av ett CRM-system inletts. En ny  generalsekreterare 
till trädde i april och det har skett förändringar i 
 styrelsen. 

Året har präglats av utveckling och framåtsträv-
ande. MinStoraDag har tagit ytterligare ett kliv mot 
att bli en större organisation som stadigt drivs för att 
förverkliga ännu fler drömmar för sjuka barn i Sverige. 
För att anpassa verksamheten har ett varsamt för-
ändringsarbete inletts som syftar till att öka kvantitet 
och stärka kvalitet. En väsentlig del är den struktur-
genomgång som initierats. Under 2014 fortsätter 
arbetet med att få ett än tydligare erbjudande gente-
mot såväl enskilda givare som företag och att vara 
de som först förknippas med att uppfylla  drömmar 
för barn med svåra sjukdomar. Målet är att minst 275 
barn ska se sina drömmar förverkligade i år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
UNDER RÄKENSKAPSÅRET  

  MinStoraDag får 6 miljoner kronor från Postkod-
lotteriet i februari.

  Ebbe Krook donerar en miljon kronor i mars.
  Hélène Benno ersätter Rickard Fors som general-
sekreterare i april.

  Arbetet med CRM-systemet påbörjas maj.
   MinStoraDags grundare Claire Rosvall beslutar 
efter många års hårt arbete att lämna styrelsen. 

  En halvtidstjänst som ekonomiansvarig ersätts 
med en heltidsanställd ekonomi- och administra-
tivt ansvarig i september.

  Projektgruppen utökas under hösten med en 
tjänst.

  MinStoraMiddag äger rum den 16 september.
  Årets julinsamling inleds i oktober.
  MinStoraDags kontor flyttar från Nybrogatan till 
Hälsingegatan i december.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

  En halvtidsstjänst på insamling och marknad 
ersätts med heltidsanställd marknads- och 
insamlingsansvarig i januari. 

  MinStoraDag mottar 500 000 kronor från Kavli-
fonden i februari.

   Lindex börjar sälja MinStoraDag-armband i sina 
200 butiker den 14 februari.

  MinStoraDag får 6 miljoner kronor från PKL den 
20 februari 2014.

  MinStoraDag tecknar medlemskap i arbetsgivar-
organisationen IDEA.

PROJEKT
stora dagar är basen i MinStoraDags verksamhet. 
Minst lika viktiga är dock Gruppaktiviteter, Läger och 
Caféer. Under 2013 fick 1 753 barn och unga upp-
muntran genom någon av MinStoraDags aktiviteter. 
I denna siffra ingår Stora Dagar, gruppaktiviteter och 
läger. Siffran i förra årets förvaltningsberättelse ”cirka 
2 500” var en uppskattning av det totala antalet barn, 
alltså inklusive caféer och utskick av  biobiljetter. 

Den första Stora Dagen genomfördes i augusti 
2000. Anders som då låg på Huddinge sjukhus fick en 
egen dator. Den sista 2013 var en specialbyggd stuga 
till 13-åriga Elina från Nikkala längst upp i norr.

För att få en Stor Dag ska barnet vara 3-18 år och 
ha en svår sjukdom. Kvalificerad sjukhuspersonal som 
möter unga patienter och ser behoven avgör vem som 
ska få en Stor Dag. Det finns nästan inga begräns-
ningar för barnens drömmar. För att verksamheten 
ska vara hållbar finns regler och ramar. MinStoraDag 
bekostar inte resor utanför Europa, motorfordon, 
djur eller guld och smycken. Maxbudget är 25 Tkr. 
Snittet 2013 låg på 18,6 Tkr. Under året ökade antalet 
Stora Dagar med 2 % mot önskade 10 %, 250 stycken 
jämfört med 245 stycken år 2012. 2012 var ökningen 
14% och 2011 var den 16 %. Interna förändringar har 
påverkat samtidigt som ledtiden från identifiering till 
genomförd Stor Dag ökade. Detta beror bland annat 
på att barnen är sjuka och att en Stor Dag därför 
ibland måste skjutas upp. 1 januari 2013 var 139 
projekt under planering att jämföra med 108 projekt 
år 2012 och 95 projekt år 2011. 

gruppaktiviteter tillkom för att kunna nå fler barn 
än genom huvudverksamheten Stora Dagar, något 
som sjukhusen efterfrågade. En gruppaktivitet tas 
fram och erbjuds av MinStoraDag. Det kan exempelvis 
vara en konsert, spa-dag, danskurs, fotbollsmatch 
eller Melodifestivalen. Inbjudningar skickas till utvalda 
sjukhus som återkommer med information om barn 
som vill och kan behöva vara med om ett evenemang. 
Ofta är det barn som inte är så sjuka att de kommer 
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Förvaltningsberättelse

i fråga för en Stor Dag men som ändå är i behov av 
uppmuntran. 

Antalet gruppaktiviteter har ökat varje år. 
2013/363, 2012/285, 2011/248, 2010/230. Under 2014 
kommer ökningen att stanna av något bland annat 
till förmån för fler Caféer. Utskick av biljetter avses 
dock öka, där deltagarna får gå på evenemang utan 
volontärer som inte alltid är nödvändigt vid grupp-
arrangemang då exempelvis en anhörig kan följa med. 

caféer innebär aktiviteter på sjukhusen. Till en början 
var de till för att MinStoraDag skulle komma ut på 
sjukhusen, träffa personal, berätta om vårt arbete och 
få in nya Stora Dagar. Nu är fokus nästan det omvän-
da. MinStoraDag kommer till sjukhusen för att innelig-
gande barn och barn som kontinuerligt är på sjukhus 
ska få ett avbrott och något annat att tänka på. Oftast 
utgår caféerna från ett besök av någon känd person. 
Det gjordes 31 st caféer 2013. Tobbe Trollkarl har 
varit på sjukhuset i Sundsvall, Amy Diamond i Gävle, 
Gladiatorerna i Hudiksvall, fotbollslandslagets herrar 
i Solna, damlandslaget i Lund och Göteborg. Alldeles 
innan jul gjorde Danny Saucedo ett specialframträ-
dande på musikterapin på Huddinge sjukhus för några 
barn som skulle tillbringa julen på sjukhus. För 2014 är 
målsättningen att göra minst 1 café per sjukhus i lan-
det med barnavdelning som MinStoraDag har kontakt 
med, alltså 37 stycken. Vidare ska en tydlig form och 
riktlinjer tas fram för caféerna så att de arrangeras 
effektivare och samtidigt med hög kvalitet.

läger har MinStoraDag anordnat nästan från start. 
Syftet är att de inbjudna ska få ny energi och stolthet 
och samtidigt en minnesvärd och kul upplevelse. Kan-
ske testar de att göra något de aldrig gjort förut och 
får träffa nya vänner att dela erfarenheter med. 

Under åren har det ordnats läger i Jukkasjärvi, val-
safari i Narvik, vandringsläger i Åre och ridläger i sö-
der. Olika sjukdomsgrupper bjuds in, utgångspunkt en 
kan vara att uppmärksamma grupper som inte har så 
mycket stöd, till exempel mag/tarm eller reumatism 
att jämföra med till exempel cancer och diabetes. 

2013 var lägren i Jukkasjärvi, Norrköping och 
Stadium  Sport Camp mycket uppskattade. Vårt 
Wildcampläger, ett rullstolsläger, fick ännu en gång 
avhopp och det blev 3 deltagare som dock gav 
det toppbetyg. Vi väljer därför att inte göra det fler 
gånger. Det blir inte heller fler enveckas läger som det 
i Portugal utan i stället max fyra dagar. Målsättningen 
är att öka antalet lägerdeltagare och ha ett antal läger 
som görs årligen. Erfarenhet visar att det är bra med 
läger som är återkommande. 

2012: 5 läger/ 46 barn, 2013: 5 läger/45 barn. 2014 
är förhoppningen att ordna några nya typer av läger,  

exempelvis kockläger, att det ska bli 5 läger/55 barn.
Den totala kostnaden för ett läger var 2013 mellan 

50 Tkr – 70 Tkr. 

förutoM basverksaMheten med Stora Dagar 
bidrar även MinStoraDag till att ge barn avbrott och 
aktiviteter på andra sätt. Sedan flera år är stöd till 
sjukhusclowner, musikterapi och utskick av så kallade 
stickpresenter, dvs. en uppmuntran vid provtagningar, 
sådana aktiviteter. 2013 tillkom även större utskick av 
läsplattor. Allt har samma syfte nämligen att ge barn 
och unga distraktion, glädje och extra kraft i en stund 
då de på alla sätt behöver det. Flera studier vittnar 
om att såväl musikterapi som sjukhusclowner ger 
stöd till barn både med fysiska och psykiska problem.

2013 fick Huddinge sjukhus 224 Tkr i bidrag för 
musikterapi. För clowner samt exempelvis trollkarl, 
godkändes bidrag för 6 månader i taget, 20 Tkr/period 
till 25 sjukhus. Utmaningen inför 2014 är att identifiera 
tydliga verktyg för återkoppling och utvärd ering av de 
aktiviteter MinStoraDag bidrar till.

SJUKHUS
Från Gällivare sjukhus i norr till Skånes Universitets-
sjukhus i Lund i söder. MinStoraDag har under 2013 
nått barn på sjukhus i hela landet. När MinStoraDag 
startade fick barn från Huddinge sjukhus, ALB Solna 
(de var separata sjukhus då), Drottning Silvias barn-
sjukhus i Göteborg och de övriga stora universitets-
sjukhusen (Lund, Linköping, Uppsala, Umeå) drömmar 
förverkligade. 

Flera sjukhus strävar nu efter att utöka hemsjuk-
vården. De mindre barnklinikerna tar emot fler barn. 
Samarbetet med dem har därför utökats. En barnklinik 

VILKA BARN HAR FÅTT VARA MED OM  
NÅGON AKTIVITET MED MINSTORADAG?

13-18 år

8-12 år

3-7 år

Pojkar

Flickor

2013

18%

58%

42%

35%

47%
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innebär att de har en egen avdelning för inneliggande 
barn och ungdomar att jämföra med en dagvård 
som tar emot barn för vård över dagen. I samband 
med 10-års jubileet 2010, upprättades kontakt med 
ytterligare officiella barnkliniker - för närvarande 37 
stycken. Kontaktpersoner är bland andra sjuksköter-
skor, lekterapeuter och kuratorer som utser de barn 
som är i behov av uppmuntran och kraft i form av en 
Stor Dag eller annan aktivitet. Under 2013 har nya kon-
taktpersoner tillkommit på vissa sjukhus. Arbetet med 
att utse barn till Stora Dagar tar mindre tid i anspråk 
än till gruppaktiviteter då det där handlar om att utse 
fler barn. Målet för 2014 är att sjukhuspersonal ska 
bistås med tydligare riktlinjer och att MinStoraDag ska 
ta in mer återkoppling för att på så sätt utveckla och 
underlätta kontakten så att fler barn som behöver kan 
få ta del av aktiviteter. 

INSAMLING OCH MARKNAD
Insamlade medel har ökat under 2013 och för 2014 
är målet att öka ytterligare och att satsa på månads-
samarbeten med företag samt att nå fler privatgivare.

insaMling, 2013 blev det åter nytt insamlingsrekord, 
med en ökning på 3 miljoner jämfört med föregående 
år. Det beror på den generösa person som donerade 
en miljon kronor och på framgångsrika företagssam-
arbeten och omtänksamma privatgivare.

MinStoraDags verksamhet får inga statliga stöd 
utan finansieras genom gåvor och bidrag från privata 
givare, företag och stiftelser. Företagssamarbeten 
sker genom insamlingar men också bland annat ge-
nom rabatter, entrébiljetter och att priopoäng skänks. 
Den stora insamlingsaktiviteten varje år är julinsam-
lingen som startar i oktober. Den har tidigare varit den 
enda insamlingen på hösten varför samtliga bidrag 
som kommit in under hösten registerats där. 2013 
registrera des intäkter från julinsamlingen separat var-
för en relevant jämförelse kommer att kunna göras vid 
2014 års insamling. SJ, Skandia, Compricer och Kavli 
är några stora bidragsgivare. Under början av 2014 har 
en ny form av månadssamarbete lanserats. Först ut 
var Lindex som sålde MinStoraDag-armband i sina 200 
rikstäckande butiker från 14 februari och en  månad 
framåt. Bland företag som tagit egna insamlingsini-
tiativ under 2013 finns Östermalms Saluhall, Ralph 
Lauren, Tidningskungen, och Round Table Gotland.

 Den årliga MinStoraMiddag ägde rum i september 
på Junibacken som stod för passande och fin lokal 
samt personal. Stureplansgruppen bjöd på en fantas-
tisk trerätters-middag tillagad av Niklas Ekstedt och 
Christian Hellberg. Prinsessan Madeleine och hennes 
make Christopher O´Neill närvarade precis som barn- 
och äldreminister Maria Larsson, platinum och guld-

givare från fjolårets julinsamling, samt representanter 
för bland andra Ving, Stockholm Ericsson Globe och 
SJ. Claes-Johan Larsson var uppskattad konferencier 
och Andreas Johnsson var en av kvällens artister. 
MinStoraMiddag kommer att äga rum även 2014.

På privatinsamlingssidan har minnesgåvor i 
samband med begravningar och gåvor som alternativ 
till vanliga födelsedagspresenter fortsatt växa. Även 
privata insamlingar vid bland annat egna evenemang 
och tillställningar går uppåt. Exempel på sådana är 
Kittys glögg och Kämparnas dag.

Marknad 2013, Prinsessan Madeleine, Zlatan och 
lilla Tilde – alla bidrog de till att MinStoraDag syntes. 
Kännedomen om MinStoraDag är störst i storstadsre-
gionerna. För att nå ut till resten av landet har  
MinStoraDag under året t ex annonserat i månadsma-
gasin samt på stolsryggar hos Malmö Aviation. Prin-
sessan Madeleines bröllop och omnämn andet under 
vigselakten gav stor uppmärksamhet i media. Flera 
av årets Stora Dagar och andra aktivit eter har blivit 
omskrivna t ex William som fick träffa Lasse Stefanz 
och Norton och Kenny som fick lämna över matchbol-
len till Zlatan och Ronaldo vid fotbollslandskampen 
Sverige-Portugal. 

En annan viktig kommunikationskanal är Facebook-
sidan som under 2013 nådde nära 16 000 följare 
med en räckvidd på cirka 4 000 personer per inlägg. 
75 procent av läsarna är kvinnor. De flesta följarna 
finns i Sverige och då i Stockholm, men även i andra 
länder som Norge, USA och Finland. Danny Saucedo 
besökte innan jul Huddinge sjukhus och sjöng för 
fem barn som skulle få tillbringa julen där. Fredagen 
den 20 december 2013 fick vi 9 650 likes på inlägget 
om Dannys sjukhusbesök. Inlägget sågs av 104 320 
personer (dynamisk räckvidd via likes, delningar och 
kommentarer). Berättelser om Stora Dagar läses också 
av många. MinStoraDag har även ett Instagram-konto 
där man under delar av 2013 kunnat följa ett gosedjurs 
vecka som avslutades med att de ”flyttade hem” till 
något sjukt barn. MinStoraDags Twitter-konto återupp-
togs i början av 2014. Målet för året är att bredda och 
öka användandet av sociala medier och att kontinuer-
ligt och medvetet uppdatera alla plattformar.

Förutom att en del av barnens StoraDagar förmedlats 
på Facebook har det under 2013 gjorts tre kortfilmer 
med barnen i fokus. En om William som fick träffa sina 
idoler Lasse Stefanz, en om Alva som fick ett nytt rum 
och en om Malcolm som älskar tåg och fick åka framme 
hos lokföraren. Filmerna har visats på MinStoraMiddag, 
vid presentationer för företag och kommer senare under 
perioder ligga på MinStoraDags hemsida.

Arbetet med ny hemsida påbörjades under året. Allt 
har initialt gjorts pro bono av personal på Cygni. Fär-
digställandet har skjut its upp och beräknas till 2014.

Förvaltningsberättelse
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POSTKODLOTTERIET
Från Postkodlotteriet mottog MinStoraDag 2013 och 
även 2014 6 miljoner kronor. 

Postkodlotteriets vision är att bidra till en bättre 
värld för människor, djur och miljö. Dit når de genom 
att skänka företagets överskott till 49 ideella organis-
ationer som arbetar i Sverige och runt om i världen. 

PostkodLotteriet har sedan starten 2005 delat ut 
4,9 miljarder kronor till den ideella sektorn. Postkod-
Lotteriet är tillsammans med sina systerlotterier i Hol-
land och Storbritannien världens andra största privata 
givare till ideell verksamhet. MinStoraDag har varit 
förmånstagare sedan 2009 och har hittills erhållit 24,6 
miljoner kronor. Ett flertal projekt och Stora Dagar har 
finansierats och förverkligats med hjälp av bidraget, 
bland annat Musikterapin på Astrid Lindgrens Barn-
sjukhus i Huddinge.  

VOLONTÄRER
Fixa färg och inredning till ett tonårsrum, ansvara för 
en grupp som ska på hockey-VM eller ordna så ett 
stängt museum öppnar. Under 2013 har MinStoraDag 
haft 272 volontärer som ger av sin tid. De är antingen 
projektledare för att uppfylla en önskedröm eller med 
vid en gruppaktivitet. Gemensamt för de varierande 
uppdragen är att alla kräver genuint engagemang och 
kommer med en belöning; barnens glädje. Redan vid 
starten 2000 började MinStoraDag bygga upp en lojal 
och entusiastisk skara volontärer. 

Att vara volontär lockar människor över hela värl-
den. Volontärbyrån har på drygt tio år  förmedlat över 
35 000 volontärkontakter till 1 600 ideella organisatio-
ner runt om i landet. 48 % av alla svenskar är engage-
rade i något ideellt arbete. Män dras oftast till fritids-
orienterade organisationer medan kvinnor föredrar att 
lägga volontär tid på sådant med socialt inriktning. 

För MinStoraDag är volontärerna en förutsättning 
för att kunna förverkliga så många drömmar som 
möjligt. Liknande organisationer i andra länder jobbar 
på olika sätt. Hos Önskefonden i Danmark t ex, betal-
ar volontärerna en medlemsavgift på 200 dkr per år. 

Antalet volontärer har under året varit i princip 
oförändrat. Några gamla har slutat och några nya 
har tillkommit. En genomgång av våra volontärer har 
påbörjats. Detta för att se vilka som är aktiva, vilka 
som kanske önskar en paus osv.

Det finns även kontorsvolontärer som bl.a. hjälper 
till med administrativa uppgifter och tackhantering. 
För att bli volontär hos MinStoraDag ska man vara 
över 21 år, ostraffad, ej ha egna svårt sjuka barn och 
lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. 

MinStoraDags övergripande mål är att ha Sveriges 
bästa och mest motiverade volontärer. Målet för 2014 
är att nyrekrytera och ha 300 volontärer spridda på 
samtliga orter där det finns barnkliniker. Vidare att 
öka mångfalden t ex att bredda språkkunskaperna, 
öka antalet män till 25 % samt att ha fler funktions-
hindrade volontärer. Andra punkter på agendan är 
att se till att samtliga volontärer får gå hjärt- och 
lungräddningsutbildning för barn, hitta intresserade 
volontärsambassadörer samt att få alla volontärer att 
jobba från samma utgångspunkt och åt samma håll.  

STYRELSEN
Vissa ändringar har skett under året. Mats Qviberg, 
Peder Hammarskiöld, Marcus Storch, tidigare styrelse-
ordförande, och Claire Rosvall har varit med sedan 
grundandet och beslutade efter långt och framgångs-
rikt arbete att lämna styrelsen. Jan Söderberg, ny 
styrelseordförande, samt Eva Swartz Grimaldi sitter 
kvar. 2013 valdes Biörn Riese, Jörgen Nordenström 
och Hélène Benno in. I februari 2014 tackade Anna Q 
Engebretsen ja till att sitta i MinStoraDags styrelse.

AMBASSADÖRER
Tobbe Blom och Amy Diamond har under året varit 
med på Stora Dagar och gjort glädjande sjukhus-
besök. Martin Timell tävlade tillsammans med Staffan 
Ling i Postkodmiljonären och vann imponerande  
150 Tkr till MinStoraDag. Efter att ha varit engagerad 
och uppskattad ambassadör i 13 år valde Martin att 
lämna sitt uppdrag i september. Johan Ernst Nilsson 
lämnade uppdraget som ambassadör i början av 2014 
och kommer i stället vara värdefull medlem i MinStora-
Dags nya råd som ska bildas 2014. Där kommer bland 
andra tidigare Goodwill-ambassadörerna Gunilla von 
Platen, Jarmo Sandelin och Anna Spendrup ingå. Två 
nya ambassadörer kommer att utses under 2014. 

Förvaltningsberättelse



REGISTRERING HOS TILLSYNSMYNDIGHET
Alla stiftelser är knutna till en tillsynsmyndighet. Läns-
styrelsen i Stockholms län är både tillsynsmyndighet 
och registreringsmyndighet för Stiftelsen MinStora-
Dag.

HEMSIDA
www.minstoradag.org

WEBBUTIK
På webben kan de som stödjer oss köpa artiklar 
som armband, pin, reflexer, manschettknappar och 
paraplyer. 
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RESULTAT OCH STÄLLNING
Resultatet av årets verksamhet och MinStoraDags 
ställning framgår av förvaltningsberättelsen samt 
efterföljande resultat- och balansräkning jämte noter och 
redovisningsprinciper.

Årets resultat uppgick till 4.705 Tkr (2.316 Tkr). 
MinStoraDags resultat för året är betydligt bättre jämfört 
med föregående år beroende på ökade intäkter och lägre 
kostnader för insamling.

Intäkterna utgör 20.001 Tkr (17.137 Tkr) vilket är en 
ökning med 2.864 Tkr jämfört med 2012. Av dessa avser 
1.000 Tkr gåva från en enskild privatperson. Stiftelsen er-
höll 6.000 Tkr (6.000 Tkr) från Svenska Postkodföreningen.

Gåvor ska så snart som möjligt användas till 
stiftelsens ändamål. Stiftelsen måste dock ha ett eget 
kapital som säkerställer stiftelsens långsiktiga verksam-
het och överlevnad. Enligt FRII är det nedre riktmärket 
för sparande att det egna kapitalet motsvarar minst ett 
års verksamhetskostnader. MinStoraDags eget kapital 
motsvarar nästan ett års verksamhetskostnader. 

INFORMATION

MINSTORADAGS 90-KONTONUMMER
MinStoraDag har ett 90-konto (Bg 900-5133 och 
Pg 900513-3) och granskas därför av Svensk 
 Insamlingskontroll. MinStoraDag är också en del 
av Frivillig organisationernas Insamlingsråd (FRII) 
som arbetar för etisk och professionell insamling. 
Frivilligorganisation ernas Insamlingsråd (FRII) har 
beslutat att tillämpa en kvalitetskod för insamlingsorga-
nisationer. Syftet med koden är att öka transparens en 
och öppenheten inom branschen och därigenom stärka 
förtroendet för de organisationer som tillämpar koden.

Förvaltningsberättelse

Övriga landet

Linköping

Norrland

Skåne

Göteborg

Stockholm

 GEOGRAFISK SPRIDNING

55%

18%

9%

8%
5% 5%

FAKTA OM MIN STORA DAGS VOLONTÄRER

ÅLDER

33%
34%

14%

8%
9% >60 år

50-60 år

40-50 år

30-40 år

20-30 år

sysselsättning: Student, lastbilschaufför, 
sjuksköterska, fd brandman, Projektledare, VD, 
pensionär. 

vanligaste volontären: Kvinna drygt 30 år. 
Heltidsarbetande.
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Flerårsöversikt

Flerårsöversikt
2013 2012 2011 2010 2009

Intäkts- och kostnadsanalys (tkr)

Verksamhetens intäkter 20 001 17 137 11 635 13 784 10 070

Ändamålskostnader –13 342 –13 027 –11 912 –9 160 –6 186

Insamlingskostnader –1 561 –1 619 –1 472 –856 –967

Administrationskostnader –532 –403 –540 –1 079 –268

Summa verksamhetskostnader –15 435 –15 049 –13 924 –11 095 –7 421

Verksamhetens resultat 4 566 2 088 -2 289 2 689 2 649

Resultat från finansiella investeringar 139 228 134 16 34

Årets resultat 4 705 2 316 -2 155 2 705 2 683

Nyckeltal

Administrations- och insamlingskostnader/Totala 
intäkter 11% 12% 17% 14% 12%

Insamlingskostnader/Medel från allmänheten
25% 33%

33% 30% 40%

Ändamålskostnader/Totala intäkter 67% 76% 102% 66% 61%

Konventionella nyckeltal

Balansomslutning 14 459 9 878 6 892 8 301 5 483

Eget kapital, (tkr) 12 902 8 197 5 880 8 035 5 331

Soliditet,  % 89% 83% 85% 97% 97%

Viljan att engagera sig kommer inifrån. Att vara volontär 
för MinStoraDag ger så mycket tillbaka. Det där leendet 
eller den där blicken från barnet gör det värt varenda 
timme man lagt ner.

Tom Thörnblom, Skandia och volontär  
hos Min Stora Dag sedan fem år
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Resultaträkning

Resultaträkning
Tkr. Not 2013 2012

Föreningens intäkter 2

Insamlade medel/gåvor 19 995 17 137

Övriga verksamhetsintäkter 6 –

Summa föreningens intäkter 20 001 17 137

Ändamålskostnader 3 –13 342 –13 027

Insamlingskostnader 3 –1 561 –1 619

Administrationskostnader 3 –532 –404

Verksamhetsresultat 4 566 2 087

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 139 243

Räntekostnader och liknande resultatposter – –14

Summa resultat från finansiella investeringar 139 229

Resultat efter finansiella poster 4 705 2 316

Årets vinst 4 705 2 316

Fördelning av årets resultat 5

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 4 705 2 316

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar från tidigare år – –

Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar som erhållits men inte utnyttjats 
under året – –

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 4 705 2 316
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Balansräkning

Balansräkning
Tkr. Not 2013-12-31 2012-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 6 23 47

Summa anläggningstillgångar 23 47

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Förskott till leverantörer 365 –

Kortfristiga fordringar

Övriga kortfristiga fordringar 36 20

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 154 73

190 93

Kassa och bank 13 881 9 738

Summa omsättningstillgångar 14 436 9 831

Summa tillgångar 14 459 9 878

Eget kapital och skulder

Eget kapital 5

Bundet eget kapital

Stiftelsekapital 50 50

Summa bundet eget kapital 50 50

Forts.



14

Balansräkning

Tkr. Not 2013-12-31 2012-12-31

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 8 147 5 830

Årets resultat 4 705 2 316

Summa fritt eget kapital 12 852 8 146

Summa eget kapital 12 902 8 196

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 522 843

Övriga kortfristiga skulder 752 664

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 283 175

Summa kortfristiga skulder 1 557 1 682

Summa eget kapital och skulder 14 459 9 878

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Vi vet att det inom barnsjukvården är viktigt att bjuda in 
patienter och deras familjer att bli delaktiga i vården och att ge 
energi och hopp. Samtidigt måste våra begränsade resurser 
användas rationellt för att nå bästa vårdresultat. MinStoraDag 
bidrar med fantastiska insatser som kan göra att sjuka barn 
bättre orkar med sjukhusvistelser och behandlingar.

Svante Norgren barnläkare och  
chef Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Balansräkning
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Noter

Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovis-
ningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd och 
Frivilligorganisationernas Insamlingsråds (FRII:s) sty-
rande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen 
har även vissa upplysningar lämnats som krävs av 
SFI. Om inte annat framgår, är tillämpade principer 
oförändrade i jämförelse med föregående år.

INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas. 

Sponsring intäktsförs över den period sponsringen 
avser, om sådan tid är bestämd. I annat fall sker 
intäktsföring när betalning erhållits eller om avtal 
normalt finns vid fakturering. Försäljning av varor 
intäktsförs normalt vid leverans. 

Intäkter i form av gåvor intäktsförs som huvud-
regel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Intäkter i 
form av bidrag intäktsförs när villkoren för bidraget är 
uppfyllda. Om bidraget avser en bestämd tidsperiod 
periodiseras bidraget över denna period. 

Gåvor av pengar redovisas normalt enligt kontant-
principen. I den mån det på balansdagen finns löften 
om bidrag från företag och organisationer intäktsförs 
dessa efter individuell prövning. 

INSAMLADE MEDEL
Som insamlade medel inkluderas mottagna gåvor från 
allmänheten, företag, organisationer, samfund, privata 
och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. 
Till insamlade medel räknas även testaments gåvor 
och donationer, värdet av skänkta tillgångar samt 
intäkter från insamlade medel med gåvobevis, t.ex. 
nål- och brevmärken. Även medel från Radiohjälpen 
och Postkodlotteriet är att klassificera som insamlade 
medel. Gåvor som kommer i form av att företag åtagit 
sig att betala en viss procent av sin försäljning till 
insamlingsorganisationen är också insamlade medel 
eftersom det är det utomstående företag som säljer - 
inte insamlingsorganisationen. 

Med gåva avses tillgång som lämnats utan krav på 
ekonomisk motprestation. Gåvan utgör anläggnings-
tillgång om den är avsedd att stadigvarande brukas 
eller innehas i verksamheten. Övriga gåvor utgör 
omsättningstillgångar. 

Erhållna gåvor värderas till verkligt värde, dvs. 
försäljningsvärde eller återanskaffningsvärde. Erhållna 
gåvor redovisas netto, dvs. efter avdrag för försälj-
nings och hanteringskostnader. 

Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel, 

med undantag för kläder och liknande, värderas till 
marknadsvärdet vid gåvotillfället. Gåvor i form av 
kläder och liknande som ska säljas värderas till netto-
försäljningsvärdet medan de artiklar som genast ska 
skänkas vidare värderas till försäkringsvärdet. 

Gåvor i form av pro bono-tjänster intäktsredovisas 
inte.

STIFTELSENS KOSTNADER

ÄNDAMÅLSKOSTNADER
Ändamålskostnader är sådana kostnader som har 
direkt samband med att uppfylla stiftelsens ändamål. 
Stiftelsens ändamål är att i Sverige främja och stödja 
åtgärder till förmån för barn som lider av svåra, inte 
sällan livshotande sjukdomar, och därvid särskilt 
åtgärder som bereder barnen möjlighet att få sina 
speciella önskedrömmar förverkligade.

INSAMLINGSKOSTNADER
Med insamlingskostnader menas kostnader för insam-
lingsarbetet som har varit nödvändiga för att generera 
externa intäkter. Hit räknas bland annat kostnader 
för reklam, information, varumärkesbyggande och 
tackhantering.

ADMINISTRATIONSKOSTNADER
Administrativa kostnader är sådana som behövs för 
att administrera organisationen. Administrationen ut-
gör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
värderas till anskaffningsvärde minskat med avskriv-
ningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt 
över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid 
tillämpas följande avskrivningstider:

Inventarier  5 år
Datorer   3 år

FORDRINGAR 
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 
prövning beräknas bli betalt.
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Noter

Not 2 Stiftelsens intäkter

2013 2012

Stiftelsens intäkter fördelar sig enligt följande:

Insamlade medel/gåvor 19 995 17 137

Övriga verksamhetsintäkter 6 –

Summa 20 001 17 137

Insamlade medel/gåvor fördelar sig enligt följande:

Allmänheten 6 295 4 974

Företag 5 132 4 512

Föreningar 6 000 6 000

Organisationer 715 –

Testamente 84 –

Externa Stiftelser 1 760 1 651

Övriga bidrag 9 –

Summa 19 995 17 137

Av ovanstående belopp har 17.138 Tkr (9.170 Tkr) insamlats via 90-konton.

Min fru Lena och jag har sex härliga och friska barnbarn, alla 
flickor, i åldern 2 till 8 år. Vi vill gärna glädja några barn, som 
inte är lika lyckligt lottade, som våra barnbarn. Ni kan hjälpa oss 
med det!

...så svarade Ebbe Krook på frågan om vad som  
fick honom att så generöst skänka fantastiska  

en miljon kronor till MinStoraDag 2013.
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Noter

Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2013 2012

Antal anställda

Kvinnor Sverige 11 12

Män Sverige 1 1

Totalt 12 13

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt 
prisbasbelopp. Detta har gjorts med stöd av punkt 6 i BRNAR 2002:9.

Löner och andra ersättningar:

Generalsekreterare 671 420

Övriga anställda 3 174 2 860

Totala löner och ersättningar 3 845 3 280

Sociala kostnader 1 278 1 147

(varav pensionskostnader) 157 102

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor 3 2

Män 3 3

Totalt 6 5

Antal generalsekreterare/kanslichefer/verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

Kvinnor 1 –

Män – 1

1 1

Av pensionskostnaderna avser 77 Tkr (14 Tkr) föreningens generalsekreterare. 
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Noter

Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

2013 2012

Räntor 139 243

Summa 139 243

Not 5 Eget kapital

Stiftelse kapital Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital

Eget kapital 2011-12-31 50 5 830 5 880

Ingående balans 2012-01-01 50 5 830 5 880

Årets resultat – 2 316 2 316

Eget kapital 2012-12-31 50 8 146 8 196

Årets resultat  – 4 705 4 705

Eget kapital 2013-12-31 50 12 851 12 901

Not 6 Inventarier

2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden 131 131

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 131 131

Ingående avskrivningar –84 –59

Årets avskrivningar –23 –24

Utgående ackumulerade avskrivningar –107 –84

Utgående restvärde enligt plan 23 47



Noter

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2013 2012

Förutbetalda hyror 125 58

Upplupna ränteintäkter – 11

Övriga poster 29 4

Summa 154 73

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2013 2012

Upplupna sociala avgifter 228 175

Övriga poster 56 –

Summa 284 175

Stockholm 2014-04-11

Jan Söderberg     Jörgen Nordenström
Ordförande     Ledamot

Biörn Riese     Eva Swartz Grimaldi
Ledamot      Ledamot

Anna Qviberg Engebretsen    Hélène Benno
Ledamot      Ledamot/generalsekreterare

Min revisionsberättelse har lämnats 2014-04-16.

Anette Envall Svahn 
Auktoriserad revisor
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Till styrelsen i Stiftelsen MinStoraDag,  
org. nr 802409-8264

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för 
Stiftelsen MinStoraDag för år 2013.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta 
en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som 
styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en års-
redovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på 
grundval av min revision. Jag har utfört revisionen 
enligt lnternational Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag 
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisio-
nen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder 
inhämta revlsionsbevisom belopp och annan informa-
tion i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder 
som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de 
delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgär-
der som är ändamålsenliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenlighe-
ten i de redovisningsprinciper som har använts och 
av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Stiftelsen MinStoraDags finansiella ställning per den 
31 december 2013 och av dess finansiella resultat för 
året enligt årsredovisningslagen. 

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 
ANDRA FÖRFATTNINGAR 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftel-
sen MinStoraDag för år 2013.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen 
enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om 
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har 
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har 
jag utöver min revision av årsredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftel-
sen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns 
skäl för entledigande.

Jag har även granskat om någon styrelseledamot 
på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
till räckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande.

Uttalande
Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte 
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnan-
det eller årsredovisningslagen.

Stockholm den

Anette Envall Svahn
Auktoriserad revisor
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Vill tacka Min Stora Dag för biljetterna till mello i Göteborg. Men 

framförallt för att ni bidragit till ett härligt självförtroende och 

känslan av att känna sig utvald trots den tuffa sjukdomen. Ett 

avbrott i den “sjukhusvardagen” vi nu lever i är någonting som 

verkligen uppskattas.
Tack för en toppen eftermiddag från hela familjen Eriksson.

MinStoraDag är bra för barnen därför att  “ett barn med en 

allvarlig sjukdom får framtidstro, utrymme för drömmar o hopp 

genom att känna att deras  allra egna önskan kan bli uppfylld”.

Jag stöder MinStoraDag därför att jag i min läkarvardag mött 

barnet som fått vara barn igen. Deras egna önskan har kunnat 

uppfyllas och drömmar har blivit verklighet.

Britt Gustafsson överläkare och professor  

Centrum för Allogen Stamcellstransplantation

Organisationsnummer 802409-8264

Besöksadress: Hälsingegatan 47, 113 31 STOCKHOLM

Telefon: 08-660 50 96 E-post: info@minstoradag.org
www.minstoradag.org

PlusGiro: 90 05 13-3
Bankgiro: 900-5133

Vi tycker MinStoraDag gör ett fantastiskt arbete för många sjuka 

barn. Tillsammans med våra kunder och vår personal hoppas vi 

kunna bidra till att ännu fler barns drömmar går i uppfyllelse.

Elisabeth Peregi  Sverigechef Lindex


