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Hur mår du?
Det är en fråga de flesta av oss får eller ställer
varje dag. Ofta liksom bara passerar svaret utan
närmare eftertanke på vad man sagt eller hört.
För åtskilliga barn och unga i Sverige var det här
under 2014, precis som andra år, en ytterst viktig
fråga som många sällan eller aldrig kunde svara
ett eftertryckligt och sant ”bra” på.
Ungefär 100 000 barn ligger varje år på sjukhus i
Sverige. En del har kortare behandlingstid som brutna
ben, blindtarmsoperationer och olika typer av förgiftningar men det finns också långvarigt och kroniskt
sjuka.Till exempel 1 000 barn som varje år föds med
hjärtfel, 270 barn som har cystisk fibros, 1 800 med
ledgångsreumatism och 7-8 000 barn och unga
med diabetes. Sedan finns alla de som har en vardag
med mag- och tarmsjukdomar, något som inte alltid
syns men som känns och som ibland är skämmigt
för någon som är ung och vill vara som ”alla andra”.
Gemensamt för alla barn och unga som har svåra
sjukdomar är att de ständigt påminns om precis det
- hur de mår. Ibland har de lust att svara på frågan,
ibland inte. Alltid behöver de mer än andra extra kraft,
ett andrum och någon som bryr sig.
Min Stora Dag vänder sig till de här sjuka barnen
mellan 3-18 år. De som trots unga år är vana att kämpa
och bära olika typer av smärta. 2014 gav Min Stora
Dag fler barn än någonsin möjlighet till ett avbrott i det
tunga. 279 fick sin önskan uppfylld i och med en Stor
dag och fler än 2 500 barn och unga fick vara med om
någon form av aktivitet genom Min Stora Dag. Det är
vi stolta och glada över. Men inte helt nöjda. Vi vill nå
ännu fler.

Under 2014 började vi se över hur sjukdomslandskapet förändrats under de 14 år som Min Stora Dag
funnits. Det kommer vi att fortsätta med 2015. Vilka
sjukdomsgrupper bör finnas med idag? Vilka barn
och unga har särskilt stort behov av att få vara med
om något utöver det vanliga? Det som barn, föräldrar
och sjukhuspersonal menar betyder så mycket för den
som har en svår sjukdom som påverkar vardagen.

2014 gav
Min Stora Dag
fler barn än
någonsin möjlighet
till ett avbrott i det
tunga.

Ord som ”livskvalitet”, ”livsdesign” och ”livspussel”
används ofta i olika sammanhang nu för tiden. För
ett barn som äter mängder av mediciner, går igenom
oräkneliga behandlingar och stundtals har fler kompisar bland sjukhuspersonalen än i klassen handlar det
mer om att ”livsorka”. Helt enkelt om att orka med ett
liv där sjukdom ingår. Om att orka ha ont i kropp eller
själ eller båda och att orka oroa sig för nästa nålstick,
nästa sjukhusbesök eller att inte vara ”som alla
andra”. Det är här, i själva ”orket”, som Min Stora Dag
kommer in. Längtan, upplevelsen och minnena gör
det ofta lite lättare att just orka. Det kan sätta fokus
på det friska mitt i det sjuka och på det man faktiskt
kan och är bra på. För den som varit på friluftsläger i
Jukkasjärvi, danshelg på Base 23 eller bjudit kompisarna på kalas med Larz-Kristerz kanske det går lite
lättare att hitta ett svar på den där frågan; Hur mår
du? Jag ÄR bra!
Precis så önskar vi på Min Stora Dag att ännu fler
barn och unga ska kunna svara 2015.

Hélène Benno, Generalsekreterare Min Stora Dag
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Verksamhetsberättelse
Från vardag till ett minne för livet
Min Stora Dag är en insamlingsstiftelse som
grundades 2000 på initiativ av Claire Rosvall
med stöd av en engagerad styrelse. Samma år
fick Anders från Västerbotten en egen laptop
med skrivare till. Det var hans stora dröm och
stiftelsens första Stora dag. Året efter tackade
Prinsessan Madeleine ja till att bli stiftelsens
beskyddare, hennes första beskyddarskap.

Vårt mål är att
göra skillnad för så
många sjuka barn
som möjligt.

Min Stora Dag gör verklighet av drömmar för barn
och unga med svåra sjukdomar. Ett avbrott som
kan göra stor skillnad i en vardag tyngd av smärta,
behandlingar och sjukhusbesök.
Tusentals barn och unga i Sverige får varje år sjukdomar som gör att livet aldrig mer blir som förr.
Det innebär mycket mer än att ha ont och vara
sjuk. Om att inte kunna leka med de andra barnen
på förskolan, inte kunna hänga med kompisar,
oro för att man sviker syskon och föräldrar och om
timmar av funderingar. Det är en kämpig vardag med
behandlingar, mediciner och med sjukdom som
många gånger inte syns. Min Stora Dag ger de här
barnen och deras familjer en möjlighet att tänka på
något annat. De får drömma, uppleva och skapa
minnen för att fylla på med självkänsla och kraft.
Min Stora Dag finns för barn mellan 3-18 år. Fler än
300 volontärer över hela landet ger av sin tid och
sin kunskap till dem som har en svår sjukdom och
behöver en paus. En dröm kan vara att få träffa
spelarna i fotbollslandslaget, åka ånglok, sjunga
med sin idol eller att åka med familjen på badresa.

Totalt antal barn vi nått ut till 2014
Stor dag 		 279 st
Gruppaktivitet 		 1 669 st
Sjukhusaktiviteter 		 300 st
Aktivitetsbidrag 		 200 st
Läger 		 75 st
Totalt 		 2 523 barn

Under 2014 gav Min Stora Dag fler än någonsin
möjlighet till ett avbrott i det tunga. 279 barn fick
sin önskan uppfylld med Stora dagar och mer än
360 gruppaktiviteter med möjlighet att träffa
andra i samma situation gjordes. Över 2 500 barn
och unga fick någon typ av aktivitet genom Min
Stora Dag. Vårt mål är att göra skillnad för så
många sjuka barn som möjligt. Verksamheten
är helt beroende av bidrag från privatpersoner,
företag och stiftelser.
Beskyddare
H K H Prinsessan Madeleine är stiftelsens engagerade beskyddare som besöker sjukhus och träffar
sjuka barn när hon har möjlighet.
Ambassadörer
Tobbe Blom, Amy Diamond och Danny Saucedo
är engagerade och trogna ambassadörer för Min
Stora Dag och har under året gjort uppskattade
sjukhusbesök.

Vi samarbetar med Sveriges alla barnkliniker och
sjukhus, från Gällivare i norr till Lund i söder. Det
är personalen på sjukhusen som utser de barn
som behöver ett avbrott i sin sjukdomsvardag.
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Vår vision

Vår mission

Vår vision är att alla barn
i Sverige med svåra sjukdomar ska få något utöver
det vanliga. Något positivt
som ger kraft och självkänsla
i en tung vardag.

Vårt mål är att göra skillnad
för alla barn med svåra sjukdomar som behöver det.
Alltid med barnens bästa
i fokus.

Filip får tips från
förbundskapten
Erik Hamrén innan
han fick slå straffar
på landslagsmålvakten Andreas
Isaksson.
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En glad utsida berättar
inte alltid hela sanningen
Barnen som får vara med om något extra genom
Min Stora Dag har alla svåra sjukdomar som
ofta har en stor påverkan på deras vardag. I det
förändrade sjukdomssamhället behövs en ökad
förståelse för vilka olika svåra sjukdomar som
finns och om hur det är att leva i en situation som
ofta är tuff och innebär mycket tid på sjukhus.
Under 2014 lät vi därför barn själva få berätta om
sin sjukdomsvardag och om vad det betyder att få
något annat att tänka på.

När hon åkte till akuten på Huddinge sjukhus i juni 2012
hade hon tappat all känsel och styrka i höger arm.
– Det visade sig vara en stroke som hade satt sig på
hjärnan. Jag har tidigare upplevt liknade symtom, men
bara tänkt att det kanske varit handen som somnat.
Idag lever Sophie med konstant huvudvärk, som
uppkom efter en hjärnoperation. Hon äter massor
av mediciner och är på sjukhus minst en gång i
månaden.

På en smärtskala mellan ett och tio ligger 15-åriga
Sophie ständigt på höga sju-åtta, trots medicinering. Hon lider av moyamoya, en mycket ovanlig
sjukdom där kärlen i hjärnan inte kan förses med
tillräckligt blodflöde. Det gör att man kan få hjärnblödning och tia-attacker (mini-strokes).

– Sjukdomen påverkar mig genom att jag är väldigt
trött av alla mediciner och värk och jag har svårt att
träna, för när jag får högre puls blir värken värre. Jag
måste även vara på sjukhuset ungefär varannan vecka
för att träffa min psykolog - så det tar mycket tid.

– Sjukdomen syns inte utanpå men är en stor börda för
den som är drabbad, säger Sophie.

I september gav Min Stora Dag Sophie och hennes
familj en semestervecka i Turkiet.

Medicinskt råd
Min Stora Dag har ett medicinskt expertråd som bistår
vid medicinska frågor och beslut. Det medicinska
rådet har möten flera gånger per år och har däremellan
kontinuerlig kontakt med Min Stora Dag.

Charlotte Nylander. Specialistläkare i barn- och
ungdomsmedicin vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna.
Doktorand vid institutionen för kvinnors och barns
hälsa vid Uppsala universitet.

Rådet består av:
Svante Norgren. Överläkare, Med Dr, Divisionschef
Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska
Universitetssjukhuset.

Jörgen Nordenström. Senior professor i kirurgi
vid Karolinska Institutet och tidigare överläkare vid
Karolinska Universitetssjukhuset.

Fredrik Lindgren. Biträdande Överläkare Sektionen
för Gastroenterologi, hepatologi och nutrition.
Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska
Universitetssjukhuset.

Min Stora Dags verksamheter erbjuder allvarligt sjuka barn, ibland med kroniska eller potentiellt
livshotande sjukdomar, en stunds avkoppling från en vardag bestående av utredningar, behandlingar
och sjukhusvistelser. I många fall har jag sett att dessa aktiviteter har gett barnen hopp och ork att
härda ut. Min Stora Dag ger också en möjlighet att nå ut till de patientgrupper som inte har så stort
stöd från andra instanser/föreningar i samhället. Att genom en positiv upplevelse få en stunds frist och
glädje i deras besvärliga tillvaro är en fantastisk möjlighet som Min Stora Dag kan förverkliga.
Fredrik Lindgren. Biträdande Överläkare, Sektionen för Gastroenterologi, hepatologi och nutrition,
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

6

Sophie lider
av moyamoya,
en ovanlig sjukdom
som drabbar blodkärlen i hjärnan.

Om sjukdomen

Moyamoya är en ovanlig cerebrovaskulär sjukdom. Cerebrovaskulär betyder att sjukdomen
drabbar blodkärlen i hjärnan.

Symtom

Attacker med förlamning i armar och ben,
svårighet att tala, störningar i det autonoma
nervsystemet (den del av nervsystemet som
inte är viljestyrt) och påverkan på förmågan att
tänka och förstå (kognitiv förmåga).

Behandling

Mediciner som minskar risken för blodproppar
(till exempel ASA, acetylsalicylsyra) kan minska
risken för stroke, men eftersom sjukdomen är
fortskridande är sådan behandling inte tillräcklig. Symtom i form av huvudvärk och TIA
(transitorisk ischemisk attack) kan lindras med
mediciner som blockerar kalciumkanalerna (till
exempel flunarizin) men förhindrar inte sjukdomens fortskridande. Epilepsi behandlas med
mediciner. Den viktigaste behandlingen är ett
kirurgiskt ingrepp som syftar till att leda blodet
förbi snäva artärer och skapa ny blodförsörjning
(revaskularisering) till de drabbade områdena i
hjärnan.

Det var väldigt viktigt för mig att ha familjen nära just då och tack vare Min Stora Dag fick jag ha
det. Vi fick en superbra vecka tillsammans där vi ”glömde” sjukdomen och njöt av värme och bad.
Det jag fick av Min Stora Dag betydde allt och jag är otroligt tacksam och glad för att det finns en
organisation som förstår hur viktigt det är att ha något riktigt roligt att se fram mot.
Sophie, 15 år
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En Stor dag att minnas
för resten av livet
En av Melvins
önskningar var att
få träffa dansbandet
Larz-Kristerz.

Stora dagar är Min Stora Dags kärnverksamhet.
Det är ett avbrott som ger energi, självkänsla och
glädje för att locka fram barnet igen.
En Stor dag skräddarsys alltid efter barnets egen
fantasi och önskemål. Därför ser alla Stora dagar
olika ut. En dröm kan vara att få träffa en fotbollsspelare, sjunga med sin idol, ha ett stort kalas eller
få ett djungelrum.

2013, totalt 250 Stora dagar
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Under 2014 gjorde Min Stora Dag 279 sjuka barns
drömmar till verklighet. Det är en paus att få känna sig
lite speciell och något som ofta skiljer sig ordentligt
från hur tillvaron brukar se ut. 279 Stora dagar är
en ökning från 2013 med 29 dagar.
Det är personalen på något av landets alla sjukhus
som vi samarbetar med, som utser de barn som ska få
en Stor dag.

2014, totalt 279 Stora dagar

Ålder

3-7 år     	

8-12 år

Ålder

3-7 år     	

8-12 år

13-18 år

Antal

45         

88		117

13-18 år

Antal

44

97

138

Procent

18%     	

35%		47%

Procent

16%

35%

49%

Melvins Stora dag
Melvin är 8 år och har reumatism. Han hade skrivit
ned tre önskningar om vad hans Stora dag skulle vara
och högst upp stod ”kalas med Larz-Kristerz”. Förutom att Larz-Kristerz skulle spela live önskade Melvin
även att hans bror Milton, kompisar och släktingar
skulle få vara med. Och vilket kalas det blev! Melvin
blev upphämtad i limousin och anlände med stil till
sin fest på Scandic Sergel Plaza där det var pyntat och
långbord dukat. Melvin var i centrum och mumsade
tillsammans med sina kompisar och deras familjer
från den önskade pizzabuffén. Andra önskningar som
uppfylldes var chokladfontän och godisregn. Men
allra bäst var förstås Larz-Kristerz som spelade Melvins önskelåtar och lite till. Alla låtar var “lite snabbare
och med mycket bas” enligt Melvins önskan. Det blev
en heldag för Melvin och hans familj. Och även för
killarna i Larz-Kristerz som efteråt sa att “det var det
enda gig allihop var överens om att tacka ja till.”

Elviras Stora dag
”Jag vill experimentera med Beppe från Hjärnkontoret
och han ska ha sin hatt på sig!” Så löd 9-åriga Elviras
önskan för sin Stora dag. Elvira måste göra täta sjukhusbesök, ta sprutor och mediciner dagligen, eftersom
hon har Turners och Touretts syndrom, ADHD och
nutriationsproblem, som gör att hon ibland har svårt
att få i sig tillräckligt med mat och behöver sondmatas. Efter lite väntan och längtan blev det
äntligen dags för Elvira från Sollefteå att få komma
med sin familj till Tekniska Muséet i Stockholm.
Muséet öppnade en timme tidigare för Elviras och
Beppes skull. Efter rundvandring blev det experimenterande av olika slag till exempel programmering av
en robot som skulle ta sig igenom en legobana som
Elvira själv byggt! Beppe själv var mycket hedrad över
att Elvira hade önskat en träff med honom: ”Vilken
ära! Klart att jag och Elvira ska göra experiment ihop.”

Melvin blev upphämtad i limousin
och anlände med stil
till sin fest på Scandic
Sergel Plaza.

Muséet öppnade
en timme tidigare
för Elviras och
Beppes skull.

Leons Stora dag
Leon är 11 år, från Norrköping och sjuk i BDP, som
är en sjukdom som ger skador på lungorna, svår
astma och gör så att han behöver matas genom
PEG i magen och är i behov av assistent. Leon tycker
mycket om ambulanser. I holländska Rotterdam låter
ambulanserna på ett alldeles speciellt sätt. Därför
hade Leon önskat sig att få åka dit för att se och höra.
Min Stora Dags volontär hade ordnat en dag utöver
det vanliga. Leon blev hämtad i en riktig ambulans
och ambulanspersonalen visade alla finesser. Sedan
blev det ambulansfärd genom Rotterdam med både
ljus och sirener och dessutom poliseskort med polisbil och polismotorcykel. En extra överraskning var att
Leon fick en liten ambulans, ambulansnallen Mario,
en stor mugg och – kanske bäst av allt – en ambulansväst. Som Leon själv sa: ” Det är en dag jag aldrig
ska glömma! Det var MIN STORA DAG! Tusen tack!”

I Rotterdam låter
ambulanserna på ett
speciellt sätt. Därför
hade Leon önskat sig
att få åka dit.
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Gruppaktiviteter
En gruppaktivitet tas fram av Min Stora Dag till
barn med svår sjukdom i åldrarna 3-18 år. Det kan
exempelvis vara en konsert, spadag eller Melodifestivalen. Inbjudningar till gruppaktiviteter skickas
till sjukhus som bjuder in barn med familjer.
Den 3 april åkte
36 förväntansfulla
barn med varsin
förälder till Billund i
Danmark.

De fick åka
karavan med
limousiner till
en biosalong
i Falun.

Under 2014 nådde vi 1 669 barn genom våra 364
gruppaktiviteter (2013/363). Vi genomförde under

året ett par större och uppskattade gruppaktiviteter
med VIP-dagar på Legoland i Danmark och på
äventyrslandet High Chaparral i Smålands skogar.
Andra exempel på gruppaktiviteter var dansworkshop i Stockholm för 15 flickor som kom ner
från Umeå/Norrland, en aktivitetsdag i Västerås
med båttur och grillning under en lördag i september.

Limousindag i Falun

VIP-dag på Legoland

Det blev en något annorlunda dag för 7 barn
med familjer och sällskap som hämtades i limousin från några olika orter i Dalarna. De fick åka
karavan med limousiner till en biosalong i Falun
för att se specialvisning av filmen ”Pojken med
guldbyxorna.” Barnen kom från Borlänge, Falun,
Sundborn och Orsa.

Den 3 april åkte 36 förväntansfulla barn med varsin
förälder till Billund i Danmark. De var inbjudna att
vara med om Legolands VIP-öppning för säsongen.
Barnen som har olika svåra sjukdomar kom från
hela Sverige och fick tid att få nya kompisar när
de bland annat fick bo i piratrum på hotell och se
proffsbyggare från Lego i aktion. Dagen efter fick de
en heldag på Legoland. Gissa om de passade på att
åka så mycket de bara hann?

Om ni visste vad detta betyder mycket för oss! Vår Viktor hade jättesvårt att ligga still igår när han
skulle sova och när jag sade att nu måste du ligga still och sova så sade han:
- Men mamma, jag har så mycket längtan i benen!
I morse satte han sig käpprätt upp i sängen som en blixt och frågade om det var dags att gå upp,
en halvtimme innan klockan ringde. Det händer aldrig annars! Är så glad att han får uppleva denna
fantastiska resa. Tack Min Stora Dag.
Mamma till Viktor
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Läger
Till läger bjuds barn och unga ur olika sjukdomsgrupper. Det kan vara barn med mag- och tarmsjukdomar
eller reumatism. Läger kan också bli ett tillfälle att
testa något de aldrig gjort förut och samtidigt träffa
nya vänner att dela erfarenheter med.
Målsättningen för året var att öka antalet lägerdeltagare och ha ett antal läger som görs årligen.
Under 2014 deltog 75 barn på 5 läger (2013/45 barn).

Lägret i Jukkasjärvi var återigen en succé, liksom
Stadium Sports Camp, ett läger som riktar sig till
yngre barn i åldern 8-11 år. I början av november
arrangerades ett nytt kock- och matlagningsläger
med hjälp av medarrangören Duni och Rent a
Chef. 20 ungdomar från Örebro, Västerås, Falun,
Hudiksvall och Gävle fick under en helg prova på
matlagning i ”Masterchef” anda.

Det hackades, rördes
och stektes och lite som
i Sveriges Mästerkock
utsåg en rutinerad jury
vinnare i olika grenar.

Kockläger
Intresset för matlagning har aldrig varit större i Sverige.
Därför var det 20 glada unga mellan 14 -17 år som
kom till Stockholm för att vara med på Min Stora
Dags första kockläger som arrangerades tillsammans
med Duni. Tjejer och killar med olika sjukdomar, bland
annat diabetes, reumatism, MS, astma, epilepsi och
ME, fick under en helg laga mat med proffsiga kockar

och lära känna varandra. Det hackades, rördes och
stektes och lite som i Sveriges Mästerkock utsåg en
rutinerad jury vinnare i olika grenar. Snitsiga servettvikningar, coola dukningar och massa matexperiment
hann de också få koll på. När de åkte hem hade
de med sig mycket nytt. Både förkläden, servetter,
kunskaper och bekantskaper.

Vi på Duni är angelägna om att skapa det vi kallar en GOODFOODMOOD där människor träffas. Därför
blev det så självklart för oss att hjälpa Min Stora Dag att skapa väldigt speciell GOODFOODMOOD för
barnen som deltog på kocklägret i november. Vilka matlagningshjältar de visade sig vara!
Thomas Gustafsson, vd Duni AB
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Sjukhusaktiviteter
Min Stora Dag kommer till sjukhusen för att inneliggande barn som kontinuerligt är på sjukhus ska
få ett avbrott och något annat att tänka på.
År 2014 gjorde Min Stora Dag 30 sjukhusaktivi
teter med olika teman på 27 olika sjukhus i Sverige.
Exempel på sådana är Tobbe Trollkarl som har varit
på sjukhuset i Sundsvall, Amy Diamond i Gävle,
Gladiatorerna i Hudiksvall, Svenska herrlandslaget
i fotboll i Solna och damlandslaget i Lund och
Göteborg.
Under året har vi också gett stöd till sjukhus i form
av aktivitetsbidrag, som finansierat aktiviteter som

musikterapi på Huddinge sjukhus och sångstunder
på Ersta Hospice samt clown- och trollkarlsbesök
i bland annat Hudiksvall och Linköping. Cirka 20
sjukhus av totalt 37 har tagit del av detta stöd.
Julklappar till sjukhus och BUP
Inför julen 2014 skickade vi ut Smartboxar, inträdesbiljetter till Skansen, buffrar från Naturkompaniet
samt biobiljetter till samtliga sjukhus i landet.
Nytt för 2014 är att vi skickade ut biobiljetter och
menybiljetter till flera BUP-enheter i landets olika
delar, något som mottogs mycket positivt.

Pansar från gladiatorerna besökte
Linköpings sjukhus,
här tillsammans med
volontär Martin
Karlsson.

För mig är det både naturligt och väldigt, väldigt kul och givande att jobba ihop med Min Stora Dag.
Min konstform trolleri är fullkomligt perfekt för underhållning för barn på sjukhus. Humor, skratt och
mirakel i det lilla som får barnen att för en stund glömma bort behandlingar, sprutor och annat mindre
kul som hör en sjukhusvistelse till. Jag träffar väldigt mycket barn på sjukhus och vet vilken impact
en sån liten stund kan ha på ett barn. Ovärderligt och fantastiskt på samma gång.
Tobbe Blom, ambassadör Min Stora Dag
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Volontärer
Under 2014 har Min Stora Dag haft drygt 300
ideellt engagerade volontärer. De är antingen
projektledare för att uppfylla en önskedröm, en
Stor dag, eller med vid en gruppaktivitet.
Gemensamt för de varierande uppdragen är att
alla kräver genuint engagemang. Volontärerna är
en förutsättning för att kunna förverkliga så många
drömmar som möjligt.

10%
10%

30%

21-30 år
31-40 år

Ålder

41-50 år
51-60 år

19%

> 61 år

Antalet volontärer har under året ökat från 272
till 316. Målet för det fortsatta arbetet är att ha
volontärer spridda på samtliga orter där det finns
barnkliniker, bredda spåkkunskaperna och mångfald. Vi har nu volontärer som talar 17 olika språk.
Under 2014 har cirka 30 % av våra volontärer gått
HLR (hjärt- och lungräddning). Volontärutbildning
för de nya volontärerna ägde rum från hösten 2014,
detta för att alla ska ha samma information och
jobba från samma utgångspunkt och åt samma
håll.

31%

6%

3% 5%

Stockholm
Göteborg

10%

Geografisk
spridning

55%

Skåne
Norrland
Linköping

21%

Övriga landet

17 %

Män

Kön

Kvinnor

83%

Jag är volontär på Min Stora Dag, så jag har varit med om att se den glädje ett sjukt barn upplever som
får uppfylla sin dröm. Något att längta till, vara med om och sen ett fint minne att tänka tillbaka på.
Kenny Svensson, volontär

13

Insamling, marknadsföring
och kommunikation
Ett stort engagemang från företag, föreningar,
stiftelser och privatpersoner gjorde att Min Stora
Dag kunde samla in drygt 23 miljoner kronor
under 2014. Totalt bidrog 14 062 givare under
året till vårt arbete med att göra skillnad för sjuka
barn.
Engagemang
Engagemanget kring Min Stora Dag är stort och
växer för varje år. Familjer, barn, volontärer och
sjukhuspersonal vittnar om betydelsen av att
stödja Min Stora Dag för att sprida information
och samla in pengar till verksamheten.

Minnesblad och
gåvoblad är en
uppskattad gest och
present vid begravning, dop, födelsedagar och jul.

Månadsgivare är ett av många sätt att stödja och
det som långsiktigt bidrar till att göra skillnad för
fler barn. Elisabeth, mamma till Gustav som fick en
Stor dag under året, är en av våra engagerade och
nytillkomna månadsgivare.

I slutet av året gjordes intervjuer med barn och
familjer för att sprida kunskap om hur olika svåra
sjukdomar påverkar barns och ungdomars liv och
vardag. Det är ett sätt att skapa kunskap om sjukdomar som inte alltid syns och barnens berättelser
möjliggör för Min Stora Dag att nå ut med budskap
om vikten av att göra skillnad och öka bidrag.
Sociala medier är våra viktigaste kanaler för att nå
ut med berättelser från vårt arbete med sjuka barn.
Målsättningen är att via Facebook sprida kännedom
om Min Stora Dag och återkoppla våra projekt, för
att ge en bild av den skillnad arbetet gör och att
givande till Min Stora Dag ger resultat. Engagemanget
på Facebook har ökat drastiskt under 2014, från
12 000 följare vid årets början till 38 000 vid årets
slut. Övriga kanaler som vi använder och uppdaterar
regelbundet är Instagram, Twitter och LinkedIn, som
samtliga har fått ökat antal följare under året.

Möjlighet att starta en egen insamling initierades
under året via plattformen BetterNow samt att ge
gåva via Swish.
Minnesgåvor och gåvobevis
Anhöriga som vill skicka en personlig hälsning och ge
gåva i samband med en minnesgåva eller högtid får
minnesblad och gåvoblad. En uppskattad gest och
present vid begravning, dop, födelsedagar och jul.
Kommunikation
Min Stora Dags webbplats växer i betydelse, både
som informations- och som insamlingskanal. Vid
halvårsskiftet 2014 lanserades en ny webbplats
med ny design och förenklade betallösningar.
Antal besök på hemsidan har mer än dubblerats
jämfört med föregående år och vid årets slut hade
cirka 110 000 personer besökt Min Stora Dags nya
hemsida och av dem var 78 % nya besökare. De
populäraste sidorna på webbplatsen är ”Stöd oss”
och sidorna där man kan läsa om våra aktiviteter.

Min Stora Dag gö
r sjuka barns
drömmar till verkl
ighet.

www.minstoradag.or
g

info@minstoradag.or
g 08-660 50 96

Min yngste son blev svårt sjuk förra sommaren. Det var ett fruktansvärt år för honom och för
oss andra i familjen förstås. Gustav blev nominerad av Akademiska barnsjukhuset till Min Stora Dag.
Han ville se sitt favoritlag Manchester City spela och så blev det! Helt fantastiskt och ett minne för
livet för Gustav! Jag har uppskattat allt som Min Stora Dag och andra organisationer gör för våra sjuka
barn och bestämde mig för att bli månadsgivare för att kunna ge något vidare till andra familjer som
hamnar i samma situation som oss.
Elisabeth, månadsgivare till Min Stora Dag
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Kampanjer och företagssamarbeten
Till skillnad mot året innan satsade vi 2014 på mer
annonsering i digitala medier och kampanjer med
partners, i syfte att stärka kännedom, nå större
geografisk spridning och öka bidragen.
The Body Shop dedikerade en dag under julhandeln
åt att samla in pengar till Min Stora Dag. Dessutom
skänkte The Body Shop Sverige ytterligare 10 kr för
varje kund som deltog i insamlingen som tillsammans med personalens insamling blev en betydande
summa till Min Stora Dag.

Modekedjan Lindex inledde året med att under en
månad sälja designade armband till förmån för
Min Stora Dag. Det blev en succé och bidrog med 1
miljon kronor till Min Stora Dag.
– Vi på Lindex är stolta över att designa och sälja ett
band till förmån för Min Stora Dag. Ni gör ett fantastiskt arbete för många sjuka barn, och vi vill gärna
vara med och hjälpa till i det arbetet, säger Elisabeth
Peregi, Sverigechef Lindex AB.

Julkampanjen syftar till att öka engagemanget
från både privatpersoner och företag. Kampanjen
bygger på att ge en julklapp till en god sak, inför
en av årets största högtider. Budskapet i år var att
”Sjukdomar går inte på jullov.”

Lindex inledde
året med att i samband med Alla hjärtansdag sälja designade
armband till förmån för
Min Stora Dag.

Min Stora Dag samarbetar sedan många år med
bland annat Ving, SJ och Malmö Aviation för
transporter till våra aktiviteter för barn och familjer.
Genom samarbetet med SJ och Malmö Aviation
kan resenärer välja att skänka sina bonuspoäng till
Min Stora Dag. Under 2014 har till exempel Malmö
Aviations resenärer skänkt 1,5 miljon bonuspoäng.
Detta motsvarar 250 enkelresor för helåret.

Den insats som Min Stor Dag gör för sjuka barn tycker vi är storartad. När en familj sätts på prov
på det sätt som det blir med allvarliga sjukdomsbilder på framförallt barn så behövs det avlastning
och positiva saker som tar fokus från det jobbiga. Därför känns det fantastiskt att vi kan vara med och
bidra till att hjälpa Min Stora Dag att fortsätta med sitt arbete. När vi dessutom fick chansen att hjälpa
till att bidra till att dessa sjuka barn får komma ut i naturen så kändes valet väldigt enkelt.
Henrik Hoffman, Managing Director Naturkompaniet AB & Fenix Outdoor Retail
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Under augusti månad gjorde Ving en kraftsamling
till förmån för Min Stora Dag. Syftet med månaden
var att berätta om samarbetet, skänka pengar till
stiftelsen och uppmana omvärlden att också stötta
Min Stora Dag. Det gjordes bland annat via försäljning av skraplotter på flyg, vilket tillsammans med
andra insamlingsaktiviteter resulterade i en
betydelsefull gåva till Min Stora Dag.
Naturkompaniets kundklubb, Naturkompaniet 365,
skänker varje år 1% av medlemmarnas kundklubbsbonus till ett frilufts-, natur- eller miljöprojekt.
Medlemmarna får själva rösta fram vinnaren, och
förra året valde medlemmarna att skänka 904 112 kr
till stiftelsen Min Stora Dag. Naturkompaniets
donation är en av de största som Min Stora Dag
mottog förra året. Donationen kommer bland annat

att gå till vildmarksläger i Jukkasjärvi, dit sjuka barn
får åka för att få en paus i en annars ganska tuff
vardag med behandlingar och sjukhusvistelser.
Kavlifonden, ägare till Kavli-koncernen, delar ut
koncernens överskott till välgörande ändamål, där
personalen i Sverige gemensamt bestämmer och
röstar på till vilket projekt pengarna i Sverige ska gå
till. Min Stora Dag fick glädjande ta emot en tidig julklapp med ett omtumlande meddelande och fonden
tilldelade Min Stora Dag 800 000 kr.
Andra exempel på goda företagssamarbeten under
2014 är med Compricer, familjeparken High Chaparral
som ordnade en Barnens dag i juni där alla intäkter
under dagen gick till Min Stora Dag. Mälarlift AB i
Västerås som fyllde 30 år lät 30 kr av varje uthyrd
hyrlift tillfalla Min Stora Dag, vilket blev 152 430 kr.

Millie, 4,5 år,
älskar flygplan och
fick under sin Stora
dag hälsa på i cockpiten på ett av Malmö
Aviations flygplan.

Kavli ägs av en stiftelse med ett enda ändamål, att dela ut verksamhetens överskott till goda
ändamål. Men för att lyckas i vår strävan behöver vi samarbeta med organisationer som på samma
sätt som vi brinner för att göra gott i samhället. Min Stora Dag är en sådan organisation. Vi har bidragit
till Min Stora Dag under en följd av år drivet av organisationens stora insatser för sjuka barn och deras
familjer. Vi högaktar Min Stora Dags arbete och är fortsatt stolta bidragsgivare.
Gerhard Bley, VD för O. Kavli AB
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Idag är PostkodLotteriets lotterier
de som genererar
mest pengar till ideell
sektor i Sverige.

PostkodLotteriet
Från PostkodLotteriet mottog Min Stora Dag 2014
6 miljoner kronor.
PostkodLotteriet, PostkodLotteriets Bingo och skraplotter har som ambition att erbjuda de roligaste och
mest underhållande produkterna på den svenska
lotterimarknaden. Visionen är att bidra till en bättre
värld. Idag är PostkodLotteriets lotterier de som
genererar mest pengar till ideell sektor i Sverige.
Sedan starten 2005 har lotterierna fördelat 6,1 miljarder kronor och de senaste tre åren har lotterierna
kunnat fördela miljardbelopp, varje år. Tillsammans
med sina systerlotterier i Holland och Storbritannien
hamnar PostkodLotterierna på tredje plats över de
aktörer som fördelar mest pengar till ideell verksamhet globalt.
Information
Information till givare har under 2014 främst skett
via Facebook och Instagram. Bredden av vårt arbete
kommuniceras också till givare och anmälda intressenter i ett månatligt e-nyhetsbrev samt i postalt
utskick på hösten, inför julen, till företag och månadsgivare. Där beskrivs projekten som givarna stöder och
där sprider vi samtidigt information om genomförda
aktiviteter. Mer information finns alltid på
minstoradag.org.

Nätverksträffar och Min Stora Middag
Under året har ett antal nätverksträffar arrangerats av
Min Stora Dag för partners, sponsorer och volontärer.
Carin Götblad och Oskar Kihlborg höll uppskattade
föredrag på två av dessa.
Den årliga Min Stora Middag ägde rum på Junibacken
i Stockholm i september. Min Stora Middag sponsrades av Stureplansgruppen, Junibacken och Zap
Events.
Mitt Stora Stöd
Nytt för 2014 var inrättandet av utmärkelsen Mitt
Stora Stöd för att uppmärksamma de människor
som finns i ett sjukt barns omgivning. Utmärkelsen
delades ut till en person som på ett osjälviskt, omtänksamt och positivt sätt stöttat och uppmuntrat ett
barn eller en ung som under senaste året fått någon
aktivitet genom Min Stora Dag. En jury bestående
av Jenny Strömstedt, journalist och programledare,
Danny Saucedo, artist och ambassadör för Min Stora
Dag, Svante Norgren, chef Astrid Lindgrens barnsjukhus, Oskar Kihlborg, äventyrare och fotograf, Pamela
Andersson Alselind, journalist och författare, samt
Hélène Benno, generalsekreterare Min Stora Dag
utsåg de nominerade och därefter vinnaren Nils som
fick komma till Stockholm och motta sin utmärkelse
den 15 september i samband med Min Stora Middag.

Under året har det tagits fram informationsmaterial
i form av foldrar om verksamheten till givare, till barn
och målsmän som ska få en Stor dag samt material
till volontärer.
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Förvaltningsberättelse
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental
kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Allmänt om verksamheten
Min Stora Dag är en insamlingsstiftelse som startade 2000.
Organisationens syfte är att barn i Sverige med svåra sjukdomar
ska få något utöver det vanliga, en önskedröm förverkligad.
Målet är att göra skillnad för alla barn med svåra sjukdomar
som behöver det.
Företagssamarbeten bedrivs genom insamlingar men också
bland annat genom erhållna rabatter, entrébiljetter och att
olika prio- och bonuspoäng skänks.
Under 2014 lanserades en ny webbplats med ny design och
förenklade betallösningar. Plattformen BetterNow togs i drift
för att möjliggöra egna insamlingar. Dessutom finns numera
möjligheten att enkelt och smidigt skänka gåvor via Swish.
Min Stora Dags enskilt största gåva är de 6 000 tkr som
erhölls av Svenska Postkodlotteriet via Svenska Postkodsföreningen. Om den gåvan skulle utebli är det en extern faktor
som väsentligt skulle påverka hela organisationen. Antalet
välgörenhetsorganisationer ökar stadigt och därmed konkurrensen, vilket på olika sätt påverkar verksamheten.

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret

Stora Dag får 6 000 tkr från Svenska PostkodLotteriet
• Min
via Svenska Postkodföreningen.
nya ledamöter väljs in i Min Stora Dags styrelse,
• Två
Anna Engebretsen och Fredrik Hillelson.
Stora Dag blir medlem i Arbetsgivarorganisationen IDEA.
• Min
helt ny Webbplats med förenklade betallösningar lanseras.
• EnLindex
in 1 000 tkr genom att sälja Min Stora Dag
• armbandsamlar
under februari och mars.
får åka med en anhörig till Legoland i april.
• 30Minbarn
Stora Middag äger rum 15 september.
• Utmärkelsen
Stora Stöd delas ut för första gången.
• Nils 8 år somMitt
stöttat sin storebror blir först med att ta
emot utmärkelsen.

julinsamling inleds i oktober.
• Årets
i kundklubb Naturkompaniet 365 beslutar
• Medlemmarna
i oktober att skänka kundklubbsbonusen på 904 tkr till
Min Stora Dag.

person testamenterar 1 000 tkr till
• EnMinenskild
Stora Dag.
Stora Dag som är medlem i FRII har under året
• Min
arbetat med att upprätta kodrapporten enligt den
kravstandard som FRIIs Kvalitetskod ställer på de
insamlingsorganisationer som är medlemmar.
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Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång

ny ansvarig för gruppaktiviteter tillträder.
• EnLindex
Min Stora Dag armband och
• samlar säljer
in 1 200 tkr.
Stora Dag firar 15 år.
• Min
Stora Dag får 6 000 tkr från Svenska PostkodLotteriet
• Min
via Svenska Postkodföreningen.
och Min Stora Dag anordnar Min Stora Film Dag.
• SF
• Min Stora Dag tecknar kollektivavtal med Unionen.

Effektmätning av organisationens
aktiviteter
Analysinstitut och medicinska experter diskuterar hur det skulle
gå att finna ett sätt att tydligt mäta vad uppmuntran i form av
upplevelser ger för effekter på hjärna och välmående. Att mäta
det kliniska resultatet, det vill säga den omedelbara och långsiktiga effekten, av vad det betyder för ett barn med en svår
sjukdom att få se sin önskedröm gå i uppfyllelse låter sig dock
ännu inte göras. Samtal förs med analytiker, medicinsk expertis,
statistiker och företag med liknande behov för att se om och
i så fall hur det möjligen skulle gå att hitta ett sätt att mäta
vad uppmuntran innebär för hjärnan. Tydliga erfarenheter från
Min Stora Dags första 15 år samt återkommande vittnesmål
från läkare, lekterapeuter, sjuksköterskor, föräldrar och framför
allt från barnen pekar klart på de positiva och gynnsamma
effekter, framförallt psykiskt men även fysiskt, som en paus i
en sjukdomsvardag ger. Den extra energi som kommer med
glädje, uppmuntran och avbrott i en rutin tycks ha en tendens
att påverka både kraft och självkänsla. Cirka 1 900 enskilda
önskningar har uppfyllts. Åtskilliga av dem finns fortfarande
starkt i minnet hos barn som tidigare tagit del av aktiviteter
och nu blivit unga vuxna.

Resultat och ställning
Intäkts- och kostnadsanalys (tkr)		

2014

2013

2012

2011

2010

Verksamhetens intäkter		

23 608

20 001

17 137

11 635

13 784

Ändamålskostnader		

-14 878

-13 342

-13 027

-11 912

-9 160

Insamlingskostnader		

-1 884

-1 561

-1 619

-1 472

-856

Administrationskostnader		

-1 104

-532

-403

-540

-1 079

Summa verksamhetskostnader		

-17 866

-15 435

-15 049

-13 924

-11 095

Verksamhetens resultat		

5 742

4 566

2 088

-2 289

2 689

Resultat från finansiella
investeringar		

13

139

228

134
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Årets resultat		

5 755

4 705

2 316

-2 155

2 705

Adm- och insamlingskostnader/		
Totala intäkter		13%

11%

12%

17%

14%

Insamlingskostnader/
Medel från allmänheten		25%

25%

33%

33%

30%

8%

8%

9%

13%

6%

Ändamålskostnader/
Totala intäkter		63%

67%

76%

102%

66%

Nyckeltal

Insamlingskostnader/
Insamlade medel		

Konventionella nyckeltal
Balansomslutning		

21 017

14 459

9 878

6 892

8 301

Eget kapital, (tkr)		

18 657

12 902

8 197

5 880

8 035

Soliditet, %		

89,0

89,0

83,0

85,0

97,0

Strax före årsskiftet erhöll Min Stora Dag glädjande nog 1.800 tkr från två gåvogivare.

6%

Ändamålskostnader

11%

Insamlingskostnader

Kostnader

83%

14%

Allmänheten

2%

Administrationskostnader
28%

31%

Intäkter

Företag
Föreningar
Organisationer

25%

Stiftelser
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Totala intäkter ökade under året med 18% och uppgick till 23 608
tkr (20 001 tkr). Insamlade medel från allmänheten ökade med
14% under året och uppgick till 7 292 tkr (6 379 tkr). Anledningen
till ökningen från allmänheten beror främst på en testamentsgåva
från en enskild person. Testamentsgåvor varierar ofta mellan olika
räkenskapsår. Intäkter från stiftelser ökade med 95% och uppgick
till 3 431 tkr (1 760 tkr). Intäkter från företagssamarbeten ökade
med 13% och uppgick till 5 786 tkr (5 132 tkr). Ökade administrationskostnader jämfört med föregående år avser bland annat två
deltidstjänster som utökats till heltid. Kansliet hade ett rivningskontrakt som löpte ut strax före årsskiftet 2013. Nya kontorslokaler har medfört högre kostnader. Ökade insamlingskostnader
jämfört med föregående år avser bland annat ny webbplats och
förenklade betallösningar, deltidstjänst som utökats till heltid.

Placeringspolicy
Insamlingsorganisationen har som policy att placera i finansiella
placeringar med lågt risktagande, stabil avkastning och att under
alla omständigheter hålla stiftelsekapitalets realvärde intakt.
Placeringar ska ske i enlighet med Banco Fonders etiska placeringsregler. En rapport om kapitalförvaltningens utveckling och
eventuella avvikelser presenteras för styrelsen tillsammans med
den ekonomiska rapporteringen.

Anställda
Min Stora Dag har totalt 14 tillsvidareanställda varav fem är deltidsanställda samt en projektanställd. Personalen består av generalsekreterare, projektansvarig, projektkoordinatorer, marknads- och
insamlingsansvarig, marknadskoordinator, marknadsassistent,
givarserviceansvarig, volontärsamordnare och ekonomi- och
administrativt ansvarig.
2015 tecknade arbetsgivaren kollektivavtal med Unionen. Organisationen eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter
som det tillför verksamheten att bland våra medarbetare ha en
jämn könsfördelning, funktionshinder och olika etnisk och kulturell
bakgrund. I början av 2015 rekryterades en manlig medarbetare.
Under 2015 har Min Stora Dag aktivt påbörjat det systematiska
arbetsmiljöarbetet.

Framtida utveckling
2015 har det gått 15 år sedan Min Stora Dag grundades. Under
den tiden har både det samhälle och det sjukdomslandskap som
Min Stora Dag verkar i förändrats. Därför ska listan på sjukdomar
och diagnoser som Min Stora Dag vänder sig till under året ses
över och anpassas till de förhållanden som råder idag. Även
möjligheterna att hitta kompletterande sätt att nå fler barn och
arbetet med volontärer gås igenom utifrån nuvarande perspektiv.
Vi ser också fram emot att vara en än mer hållbar organisation
både när det gäller kontor, volontärer och aktiviteter.

Förvaltning
Styrelsen består av ordförande och sex ledamöter. Styrelsen har
det övergripande ansvaret för Min Stora Dags verksamhet och
den interna kontrollen av stiftelsen utifrån stadgarna. Styrelsen
fastställer årligen verksamhetsplan och budget. Generalsekreteraren ansvarar för den löpande förvaltningen och Min Stora Dags
dagliga verksamhet inom dessa ramar.
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Styrelsens sammansättning
Namn
Jan Söderberg

Funktion
Ordförande

Närvaro
5/5

Civilekonom, ekonomie dr h.c. Styrelseordförande i Söderbergföretagen. Styrelseledamot i Ratos. Styrelseledamot i
Blinkfyrar, Elisolation, Henjo Plåtteknik, NPG och Smelink.
Medlem av rådgivande kommittén på Ekonomihögskolan vid
Lunds Universitet samt Ragnar Söderbergs stiftelse. Tidigare
VD för Bröderna Edstrand.
Jörgen Nordenström

Ledamot

4/5

Senior professor i kirurgi vid Karolinska Institutet och tidigare
överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Ordförande i
Serafimerlasarettets Forskningsstiftelse och Kicki Wallers
Bröstcancerfond. Ledamot i Åke Wibergs Stiftelse för Medicinsk Forskning.
Biörn Riese

Ledamot

5/5

Advokat, partner och ordförande på Mannheimer Swartling.
Jur kand och civilekonom Stockholms Universitet. Styrelseledamot i American Chamber of Commerce och i Institutet
Mot Mutor.
Eva Swartz Grimaldi

Ledamot

3/5

Ordförande i Nordstedts Förlagsgrupp samt Doberman AB.
VD i Bianchi Café & Cycles. Initiativtagare till Battle of The
Numbers. Styrelseuppdrag vid Stockholms Universitet,
Handelskammaren och Konserthuset. Tidigare VD Natur &
Kultur, Programdirektör TV4 och VD Meter Film & Television.
Anna Qviberg Engebretsen Ledamot

5/5

Civilekonom Handelshögskolan Oslo, BI Norwegian Business
School. Arbetar med marknad, kommunikation, reklam och
sponsring på SkiStar AB. Styrelseledamot Investment AB
Öresund, Bilia AB och MQ. Tidigare projektledare inom
mediestrategi och reklamköp på mediebyrån OMD.
Fredrik Hillelson

Ledamot

4/5

Grundare och VD Novare Human Capital. Startade Novare
Executive Search. Tidigare personaldirektör Investor AB och
Accenture Sweden, Expatriate manager Scania. Kandidatexamen
i Human Resources Management Stockholms Universitet.
Hélène Benno

Ledamot, GS

5/5

Journalist. Styrelseledamot Gabrielssons stiftelse. Medlem
i Frälsningsarméns råd. Tidigare SVT, vice VD CSR-företaget
RespectEurope, konsult på Barnombudsmannen. Statskunskap
och kvinnors ledarskap Stockholms Universitet.

Nya styrelseledamöter
Anna Qviberg Engebretsen och Fredrik Hillelson invaldes som
styrelseledamöter den 3 februari respektive den 12 maj 2014.

Arvode
Styrelsen och dess ledamöter arvoderas inte.

Revisor
Anette Envall Svahn auktoriserad revisor, KPMG AB.

Kansli
Huvudkontoret ligger i Stockholm och leds sedan april 2013
av generalsekreterare Hélène Benno.
Ledningsgruppen består av
Hélène Benno, generalsekreterare,
Margareta Nilsson, projektansvarig,
Marie-Louise Schöldtz, marknads- och insamlingsansvarig
Kerstin Burén, ekonomi- och administrativt ansvarig.

90-konto
Min Stora Dag har ett 90-konto, BG 900-5133 och
PG 90 05 13-3 och granskas därför av Svensk Insamlingskontroll.

FRII
Min Stora Dag är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) som arbetar för etisk och professionell insamling.
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) har beslutat att
tillämpa en kvalitetskod för insamlingsorganisationer. Syftet
med koden är att öka transparensen och öppenheten inom
branschen och därigenom stärka förtroendet för de organisationer som tillämpar koden. Min Stora Dag följer FRIIs krav på
kvalitetskoden.

Registrering hos tillsynsmyndighet
Alla stiftelser är knutna till en tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen
i Stockholms län är både tillsynsmyndighet och registreringsmyndighet för Stiftelsen Min Stora Dag.

Hemsida
www.minstoradag.org

Webbutik
På webben kan de som stödjer Min Stora Dag köpa artiklar
som armband, pins, reflexer, manschettknappar och paraplyer.

21

Resultaträkning
tkr

Not

2014

2013

Gåvor

2

23 534

19 986

Övriga rörelseintäkter

2

74

15

Summa verksamhetsintäkter		

23 608

20 001

Ändamålskostnader		

-14 878

-13 342

Insamlingskostnader		

-1 884

-1 561

Administrationskostnader		

-1 104

-532

Summa verksamhetskostnader		

-17 866

-15 435

Verksamhetsresultat		

5 742

4 566

13

139

Räntekostnader och liknande
resultatposter		–

–

Verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader

3, 4

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och
liknande resultatposter

5

Summa resultat från
finansiella poster		

13

139

Resultat efter
finansiella poster		

5 755

4 705

Årets resultat		

5 755

4 705
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Balansräkning
tkr

Not

2014-12-31

2013-12-31

6

–

23

Summa anläggningstillgångar		

0

23

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Förskott till leverantörer		

15

89

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		92
–
Övriga kortfristiga fordringar		
31
36
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
7
670
430
		
		793
466
Kortfristiga placeringar

8

4 805

–

Kassa och bank		

15 404

13 881

Summa omsättningstillgångar		

21 017

14 436

Summa tillgångar		

21 017

14 459

Eget kapital
9
Stiftelsekapital		50
Balanserat kapital		
12 852
Årets resultat		
5 755

50
8 147
4 705

Eget kapital och skulder

Summa eget kapital		

18 657

12 902

1 118
243

522
177

999

858

Summa kortfristiga skulder		

2 360

1 557

Summa eget kapital och skulder		

21 017

14 459

Ställda säkerheter		

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser		

Inga

Inga

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		
Övriga kortfristiga skulder		
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
10
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Insamlingsorganisationen upprättar från och med räkenskapsåret 2014 årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2)
och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med
föreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland annat innebär att
jämförelsetalen för 2013 har räknats om och att omräknade
jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter.
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen
erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som
intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till
verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.
Gåvor
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller
en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde
i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller
tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer
att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet
att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett
erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. En
gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en
kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor
som organisationen avser att stadigvarande brukar i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde. I de fall organisationen lämnat en ersättning
för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-,
insamlings- och administrationskostnader.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras
till organisationens uppdrag enligt stadgarna. Kostnader för
administration som uppstår som en direkt följd av projektet inom
ändamålet räknas till ändamålskostnader. Uppföljning, rapportering och revision av projekt utgör ändamålskostnader. I ändamålskostnader ingår även samkostnader.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består av de kostnader som organisationen
haft för att samla in medel dvs kostnader för insamlingsarbetet
som riktar sig mot organisationens samtliga givare såväl privatpersoner, företag, organisationer, föreningar och andra stiftelser.
I insamlingskostnader ingår även samkostnader.
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Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana kostnader som behövs för
att administrera organisationen. Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och givaren. Om en kostnad varken
avser ändamål eller insamling hänförs den till administration.
I administrationskostnader ingår även samkostnader.
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där organisationen är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är
finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en
kostnad linjärt över leasingperioden.
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter
och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.
						
Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden.
Inventarier

5 år

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till
anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter.
Kundfordringar och övriga fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än
12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Kortfristiga placeringar som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och
i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip
till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. I posten
kortfristiga placeringar ingår aktier som innehas för att placera
likviditetsöverskott på kort sikt.
Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en
värdepappersportfölj och betraktas därmed som en post vid
värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid nedskrivningsprövning.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet – Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Not 4 Medelantal anställda, personalkostnader
		 och arvoden till styrelsen

Not 2 Gåvor
Gåvor som redovisats
i resultaträkningen

2014

2013

7 293
5 786
6 531
493
3 431

6 379
5 132
6 000
715
1 760

23 534

19 986

Övriga rörelseintäkter
Försäkringsersättningar
Övrigt

27
47

6
9

Summa

74

15

Summa

23 608

20 001

Insamlade medel
Allmänheten
Företag
Föreningar
Andra organisationer
Externa stiftelser och fonder
Summa

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Organisationen har i några fall erhållit gåvor i form av annonsering, konsulttjänster, en del tryck och några hotellrum för de
barn som deltar i aktiviteter. Vidare har Min Stora Dag mottagit
kontorsmöbler, kaffemaskin, hård- och mjukvara, telefoner och
växeltjänster.

Not 3 Leasing
Insamlingsorganisationen leasar framförallt kontorslokaler
och annan kontorsutrustning. Kostnadsförda leasingavgifter
uppgår till 525 tkr (231 tkr).
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:
						
2014
Inom 1 år			
525
1-5 år						

2013
525
525

Summa 			

1050

525

Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2015-12-31 med
möjlighet till förlängning.

Medelantalet anställda

2014

2013

Kvinnor		 14
Män		–

11
1

Totalt		

12

14

Löner, ersättningar, sociala avgifter
och pensionskostnader
Löner och ersättningar till
generalsekreteraren		 693
Löner och ersättningar till
övriga anställda		
3 830

3 126

		

4 523

3 845

Sociala avgifter enligt lag och avtal		
1 315
Pensionskostnader för
generalsekreteraren		101
Pensionskostnader för övriga anställda		
116

1 120

Totalt		

6 055

5 123

Utöver i ovanstående tabell redovisade
kostnader ingår i organisationens totala
personalkostnader, kostnader för
särskild löneskatt med		

59

32

Kvinnor		 2
Män		 4

2
3

Totalt		

6

5

Antal generalsekreterare och andra
ledande befattningshavare
Kvinnor		 1

1

Totalt		

6

719

77
81

Styrelseledamöter och ledande
befattningshavare
Styrelsens ledamöter är inte arvoderade.
Antal styrelseledamöter på balansdagen

7

Enligt reviderat avtal utgår ej något avgångsvederlag för
generalsekreteraren.
Ideellt arbete
Under året har drygt 300 personer arbetat ideellt för organisationen med att vara projektledare för att uppfylla en önskedröm
eller med vid en gruppaktivitet. Värdet av dessa ideella insatser
har inte redovisats i resultaträkningen.
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Not 5 Övriga ränteintäkter och
liknande resultatposter

Not 9 Eget kapital
Stiftelsekapital

Balanserat
kapital

Totalt eget
kapital

50
–

12 852
–

12 902
–

Justerad ingående balans
Årets resultat

50
–

12 852
5 755

12 902
5 755

Utgående balans

50

18 607

18 657

		
2014
2013
		
Utdelningar		 140
–
Ingående balans
Ränteintäkter		
67
139
Effekter av K3
Nedskrivningar korta placeringar		
-194
–
Summa		

13

139

Not 6 Materiella anläggningstillgångar

		
2014
2013
Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
		
		
Ingående anskaffningsvärden		
131
131
		
2014
2013
Årets förändringar		
–
–
		
Upplupna semesterlöner		
668
Utgående ackumulerade
Upplupna sociala avgifter		
203
anskaffningsvärden		
131
131
Beräknad löneskatt på		
96
		
pensionskostnader
Ingående avskrivningar		
-107
-84
Övriga poster		32
-Avskrivningar		
-24
-23
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan		

-131
0

-107
24

Summa		

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
		
2014
2013
		
Förutbetalda hyror		
125
125
Övriga poster		
545
306
Summa		

670

431

Not 8 Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar förvaltas enligt stiftelsens placeringspolicy och hanteras av SEB.
Värdepapper		
		

Redovisat
värde

Marknadsvärde

Värdepapper		

4 805

4 805

Summa		

4 805

4 805
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999

575
170
57
56
858

Stockholm 2015-05-11

Jan Söderberg
Ordförande

Jörgen Nordenström
Ledamot

Biörn Riese
Ledamot

Eva Swartz Grimaldi
Ledamot

Anna Qviberg Engebretsen
Ledamot

Fredrik Hillelson
Ledamot

Hélène Benno
Ledamot /generalsekreterare

Min revisionsberättelse har lämnats 2015-05-20

Anette Envall Svahn
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Min Stora Dag,
org. nr 802409-8264

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för
Stiftelsen Min Stora Dag för år 2014.
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 årsredovisning 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 International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 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 granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten
i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen,
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 upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
Stiftelsen Min Stora Dags finansiella ställning per den
31 december 2014 och av dess finansiella resultat
för året enligt årsredovisningslagen.
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Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag
även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Stiftelsen Min Stora Dag för år 2014.
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 stiftelsen
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
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt
uttalande.
Uttalande
Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.
Stockholm den 2015-05-20

Anette Envall Svahn
Auktoriserad revisor

Faktagranskning/källor
Barnreumatism: Anders Fasth, Professor vid
Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg.
Cystisk fibros: Isabelle de Monestrol, barnläkare,
Stockholm CF-center.
Diabetes: Svante Norgren, divisionschef,
Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid
Karolinska Universitetsjukhuset.
Hjärtfel: Jan Sunnegårdh, verksamhetschef barnhjärtsjukvård, Drottnings Silvias barn och ungdomsvård,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg.
Hjärt-Lungfondens skrift om barnhjärtan som
är faktagranskad av docent Jan Sunnegårdh,
verksamhetschef på Barnhjärtsjukvården,
Sahlgrenska universitetssjukhuset.
1177 Vårdguiden.

Foto
Oskar Kihlborg, framsida
Jonas Axelsson, Domotion sid 3
Bildbyrån sid 5
Dalarnas tidning, Mikael Hellsten sid 10
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Stiftelsen Min Stora Dag Adress Hälsingegatan 47, 113 31 Stockholm
Telefon 08-660 50 96 E-post info@minstoradag.org E-post gåvor gava@minstoradag.org
Organisationsnummer 802409-8264

