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Birk 12 år, spanar efter svarta hål och 
 planeter på sin önskedag, sin Stora dag.
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Det är måndag 2015. Eller kanske torsdag. Det är morgon-
brått och påhejande, ringande väckarklocka och plingande 
micro. Någon är småsnorig. En gnölar över en lång telefonkö. 
Någon skrattar åt ett kattklipp. En gråter över spilld mjölk. 
Någon letar efter strumpan som tvättmaskinsmonstret ätit 
upp. En annan kvittrar över ett stundande kalas. Det är så där 
som det kan vara en vanlig vardag.

För de flesta av oss; Vi som lever i vardagsvanlighet, som liksom 
lunkar på med lite glädje här och lite sorg där, ett uns irritation 
och en skvätt förnöjsamhet. Vi som kanske inte riktigt kan be-
gripa vidden av att leva på det sätt tusentals som inte fyllt  18 
gjorde 2015.

Men många barn och unga vet. De och deras familjer vet ex-
akt vad det innebär att ha annat vardagsfokus. Att alltid trängas 
med smärta som brer ut sig och tar plats. En smärta eller känsla 
som inte har större åthävor eller är synligt yvigt utan bara finns 
där som en konstant kompanjon som kräver både mer och min-
dre förändring och eftertanke. 

Man skulle kunna säga att ögonblick av spontanitet byts mot 
minutiös planering med nya nödvändigheter, kunskaper och 
komihåglistor; Att alltid ha med en necessär med insulin penna. 
Att ständigt ha koll på var närmaste toalett finns. Att veta mass
or om ramper och färdtjänst. Att på ett nästan synskt sätt för-
söka förutse vad som kan tänkas dyka upp. 

Den nya annorlunda vardag som många levt i länge och ännu 
fler gick till mötes 2015 betyder inte att allt runt omkring fixas 
till. Strumpan är fortfarande borta och telefonkön lika lång. Den 
som är ung får bli vuxen fortare. Den som tidigare stod i ut-
kanten står nu ibland utanför. Den som är sjuk länge och har en 
utpekande diagnos är mer utsatt, mer ensam. 

Det är i den här kantstötta vardagen med mindre marginaler 
som Min Stora Dag under året fortsatt att verka och göra skill-
nad för barn och unga mellan 4 och 18 år.

Det är en brokig grupp med en tuff tillvaro som gemensam 
nämnare. Landskapet av sjukdomar och diagnoser där de vistas  
varierar över tid. 

Antalet barn som insjuknar i typ 1-diabetes har nästan för-
dubblats från 80-talet fram till idag. Fler och yngre drabbas av 
 inflammatorisk tarmsjukdom som ulcerös kolit och Crohns.

Enligt Vårdguiden får varje år drygt 300 barn och unga upp till 
18 år i Sverige cancer. Glädjande nog har andelen som blir friska 
ökat de senaste 20 åren. Idag är det fyra av fem. Med den psy-
kiska ohälsan bland barn och unga är det tvärtom. Den har nära 
nog tredubblats sedan 1990-talet. 

Under 2015 fick 3 000 barn och unga ta del av en större akti-
vitet  organiserad av Min Stora Dag och ytterligare närmare 
7 000 fick en biobiljett eller en egen tidningsprenumeration.

Varför? Blir man frisk av en raketuppskjutning eller botad av ett 
biobesök? Nej, det blir man inte. Men man får extra kraft. I dessa 
barns och ungas kretslopp av skola, tankar, hem, behandlingar 
och oro behövs även glädje och guldkant – för att lyfta, för att få 
en skjuts, för att få känna sig utvald av en positiv anledning och 
kanske ibland bara för att få känna sig vanlig.

Resor, restaurangbesök eller en tur på stan är inte självklart för 
alla. Bara att kunna svara som andra ger en känsla av tillhörig-
het. Vad gjorde du i helgen? Jag var på bio!

Vi bär alla med oss och påverkas av händelser från uppväxten. 
Under 2016 vill Min Stora Dag fortsätta att bidra till att barn och 
unga med svåra sjukdomar och diagnoser får med sig goda 
barndomsminnen.

Inledande ord från Generalsekreteraren

Generalsekreterare
Min Stora Dag

Vision: 
Alla barn i Sverige med svåra 

sjukdomar och diagnoser ska få 
vara med om något utöver det 
vanliga, något positivt som ger 

kraft och självkänsla.

Mål 2015: 
Att nå minst 3 000 barn  

genom Min Stora Dags Stora 
dagar, Gruppaktiviteter, Läger 

och Aktivitetspaket.
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Min Stora Dag i korthet:
• Är en icke vinstdrivande stiftelse som grundades 

år 2000 med syfte att göra vardag en ljusare för 
barn med svåra, ibland livs hot ande sjukdomar 
och diagnoser.

• Är partipolitiskt och religiöst obunden.

• Riktar sig till barn mellan 4 och 18 år med svåra 
sjukdomar och diagnoser.

• Verkar genom volontärer och sjukhuspersonal  
i hela Sverige.

• Drivs med insamlade medel från privatperson er, 
företag, föreningar och stiftelser.

• Får inga statliga eller kommunala bidrag. 

• Omsatte år 2015 24,6 miljoner kronor.

• Är godkänd av Svensk Insamlingskontroll  
och har 90-konto.

• Är medlem i Frivilligorganisationernas Insam-
lingsråd, FRII.

• H.K.H Prinsessan Madeleine är Min Stora Dags 
beskyddare.

Min Stora Dag gör verklighet av drömmar och sätter guld-
kant på tillvaron för barn och unga med svåra sjukdomar och 
diagnoser i hela Sverige. Det är avbrott som gör skillnad i en 
vardag fylld med oro, smärta, behandlingar, sjukhusbesök 
och risk för utanförskap.

Min Stora Dag finns för barn mellan 4 18 år. Volontärer över 
hela landet ger av sin tid och sitt engagemang genom att vara 
med och planera och organisera de aktiviteter som Min Stora 
Dag ordnar.

På alla universitetssjukhus, barn- och ungdomskliniker från 
Gällivare i norr till Lund i söder, finns sjukvårdspersonal som 
utser de barn som behöver ett avbrott i sin sjukdomsvardag.

guldkanten i ungas sjukdomsvardag-att längta till och att minnas

min stora dags
arbete

295 barn
Antal barn vi nått under året:

har fått stora dagar

2162 barn
har varit på gruppaktiviteter

90 barn
har varit på läger

6791 barn

453 barn

har fått Biobiljetter och prenumerationer

har fått Aktivitetspaketverksamhetskostnader fördelning av gåvor 
och bidrag

85% barnens aktiviteter8% insamling

7% Administration

23% företag

14%  Stiftelser

36% Privatpersoner

27% föreningar

Verksamhetsberättelse

kommunikation

Aktivitet med barn

identifiering av barn

volontär engageras

Intäkt 2015: 
24,6 miljoner

planering

Gåvor och bidrag

4
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Närmare 12 000 barn och tonåringar med svåra sjukdomar 
och diag noser har sedan starten tagit del av Min Stora Dags 
Stora dagar, gruppaktiviteter och läger som skapat varakti-
ga, värdefulla och positiva barndomsminnen.

Långt många fler barn och unga har fått aktivitetspaket som 
skapat guldkant i vardagen. 

Min Stora Dag grundades år 2000 av Claire Rosvall och den 
allra första drömmen som förverkligades var den då 16-årige 
Anders från Norrland fick en alldeles egen laptop för att kunna 
hålla kontakt med skola och kompisar. 

År 2001 tackade H.K.H Prinsessan Madeleine ja till att bli Min 
Stora Dags beskyddare och år 2005 tillkom flera namnkunniga 
ambassadörer. År 2010 gjorde Min Stora Dag entré på Face-

book som idag blivit en av de viktigaste kanalerna att nå ut 
med resultatet av vårt arbete. Hélène Benno är Generalsekre-
terare för Min Stora Dag sedan 2013.

På vårt 15:e år arrangerades några aktiviteter utöver det 
vanliga:

• 430 barn med sina familjer eller kompisar bjöds på  VIP-bio 
i samarbete med SF Bio på 15 orter i landet – samtid igt! 
En ort för varje år Min Stora Dag verkat. Alla såg den ani-
merade film en ”Home”.

• Nio barn från olika delar av landet åkte tillsammans med 
Min Stora Dag på en unik resa till temaparken Morgans 
Wonderland i Texas som är byggd för barn och unga med 
olika typer av funktionsnedsättningar.

15 år av förverkligade drömmar Seth, 16: ”Jag fick åka till USA tack vare  
Min Stora Dag”

Jag gick igenom cancer 2012-2013. Cancern satt i 
mitt högerben och båda lungorna. Tack vare Min Stora 
Dag fick jag åka till temaparken för funktionsnedsatta, 

Morgans Wonderland i San Antonio, Texas. Att jag skulle få åka 
kändes jättespännande.

I temaparken kunde man fiska kattfisk, testa att vara väder
reporter där man klipptes in mot en väderkarta som bakgrund. 
Jag fick också åka tågbana, styra vattnets väg i olika banor 
plus mycket mer.

Jag tyckte att det var jättekul att få åka dit eftersom jag aldrig 
hade varit där förut. Det kändes också kul att få träffa folk som 
hade gått igenom samma sak som jag – och spännande och 
roligt att få se så mycket nya och annorlunda saker som vi inte 
har här.

Emmie skickade en önskning vidare  
till Ing-Britt
Under året fick barn som deltagit i en aktivitet med Min Stora 
Dag nominera personer över 65 år, som är eller har varit sjuka, till 
nio Stora alldeles egna önskedagar. Skicka vidare möjliggjord es 
genom ett öronmärkt bidrag från Gabrielssons stiftelse.

Att ge bort den här upplevelsen till Ing-Britt betydde 
nästan mer för mig än när jag fick en själv, eftersom 
jag tycker att det känns jättebra att kunna ge tillbaka 

för allt hon gett till mig, säger 14-åriga Emmie, som nominerade 
Ing-Britt till Skicka Vidare för en Make Over med fotografering.

Emmie som haft reumatism sedan 2008, var med om en bil-
olycka 2013. Mormor och morfar omkom men Emmie överlev-
de med frakturer från nacke till knän. Emmies 77-åriga gran-
ne Ing-Britt, som haft det tufft efter en hjärtoperation blev ett 
viktigt stöd och extramormor till Emmie. 2014 fick Emmie en 
Stor dag och reste till London – en resa hon hade planerat göra 
tillsammans med mormor och morfar på sin 15-årsdag.

7

år 2000

år 2005 år 2010

år 2015

23 barn

495 barn 1149 barn

2547 barn

Barn som fått Stor dag, Gruppaktivitet eller Läger:

Morgans Wonderland, Texas
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Stora dagar är barnens egna och helt unika önskedagar.   
En Stor dag skräddarsys alltid utifrån barnets egen fantasi, 
önskemål och förutsättningar. Därför är alla Stora dagar oli-
ka och unika – även om de ibland ser likadana ut.

Ett barns dröm kan vara att kolla in vänstertrafiken i England. 
Ett annat barn önskar sig att shoppa, eller hålla kontakt med 
sina vänner online genom en modern telefon. Någon annan vill 
utveckla ett webb-spel, träffa en fotbollsspelare eller en parti-
ledare, bjuda på kalas eller få ett eget prinsessrum.

Många barn önskar att bara vara med sin familj och koppla av, 
göra något positivt tillsammans som ”alla andra”. Inte sällan 
landar önskningen i en resa.

 Min dröm är att få vara som andra barn och kunna 
 vara med dem, men tyvärr kan jag inte det.  
 Det känns i hjärtat att inte ha kompisar, säger Wilma.

Alexander Träffade sin politikeridol
14-årige Alexander från Lund träffade sin politikeridol, Jan 
Björklund (och statsministern och Anna Kinberg-Batra) på 
sin Stora dag. Efter att ha hämtats med SÄPO-bil på hotel-
let besöktes riksdagen och under eftermiddagen var möten 
inbokade med politikertopparna. Utbildningsfrågor avhand-
lades, liksom flyktingsituationen. Alexander har två sällsynta 
diagnoser. Noonans syndrom och en autoimmun neurologisk 
sjukdom som kallas CIDP (kronisk inflammatorisk demyelini-
serande polyneuropati).

Vem får en Stor dag?
De mellan 4 och 18 år som får en egen Stor dag utses  
av medicinsk personal på landets universitetssjukhus  
och barnkliniker.

Wilma, 14 från Piteå träffade  
idolgruppen Dolly Style
Wilma är 14 år men har redan gått igenom mer än något barn 
ska behöva. Ända sedan treårsåldern har hon haft värk och 
kontraktur i vänster knä, men först för fem år sedan fick hon 
diagnosen JIA (reumatisk inflammatorisk sjukdom), mjuk-
delsreumatism, hörselnedsättning och lätt autism. Wilma 
har ständig smärta, måste dagligen ta tabletter, sprutor och 
ögondroppar. Hon får behandling på sjukhus var fjärde vecka, 
går på täta läkarbesök och har svårt att hänga med sina jämn-
åriga kompisar.

Hennes största intressen är dans och musik – speciellt Dolly 
Style, som var inblandade när Wilma fick sin Stora dag i nov
e mber förra året. Mamma Ulla och pappa Kenneth strålar när 
de berättar att det var det största som har hänt i Wilmas liv.
– Vi hade trott att Wilma skulle bli blyg, men inte! Hon pratade 
på med dessa underbara tjejer som verkligen tog sig tid att 
bara vara med henne. De åt godis, pratade, dansade, sjöng, 
skrev autografer och fotograferade. 

Wilmas pappa Kenneth säger att Wilmas Stora dag innebar att 
hon för en stund kunde glömma att hon varit ensam och haft ont.

Stora dagar - alldeles egna önskedagar

Alexander träffade Jan Björklund

9

129 tjejer 166 killar

norrland

V. Götaland stockholm 
med omnejd

Skåne

27 barn

66 barn 158 barn

44 barn
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Rasmus från Sollefteå och Viktor från Kramfors fick möta idol
en Zlatan under EM-kvalmatchen Sverige-Montenegro där kill-
arna fick utse och ge pris till matchens lirare. ”Jag ska aldrig 
tvätta händerna igen”, sa Viktor efter att ha utnämnt Zlatan till 
bästa spelare och tagit honom i hand.

Fem killar och tjejer från hela Sverige med diabetes var med på 
en speciell dagsseglats till Vaxholm från Stockholm.  ”Sådana 
här dagar betyder jättemycket. De får känna att de inte är annor-
lunda eller ensamma med sin sjukdom”, säger Sirpa, mamma till 
12-åriga Daniella.

15 familjer var med på Min Stora Dags familjedag på Astrid 
Lindgrens Värld i september 2015. Inne i parken arrangerades 
en rad aktiviteter bara för Min Stora Dags familjer som lekte 
och utforskade parken. Det var en mycket uppskattad dag.

High Chaparral, i juni bjöd Min Stora Dag in 24 familjer, totalt 
cirka 100 personer, från hela Sverige till en familjedag på vilda 
väst ernparken High Chaparral i Småland med aktiviteter och un-
derhållning. Resa och övernattning för de som behövde ingick 
så klart.

Min Stora Dag bjuder via landets sjukhus in barn och unga till 
gruppaktiviteter varje år. Det är aktiviteter som flera barn gör 
tillsammans med en förälder eller annan vuxen och som med 
hjälp av volontärer från Min Stora Dag ofta skräddarsys på 
 olika sätt. 

En gruppaktivitet kan till exempel vara en konsert, teater eller 
ett sportevenemang. Om aktiviteten inte är på hem orten ser 
Min Stora Dag till att barn och föräldrar kan resa och ibland 
bo över.

Några av de större gruppaktiviteterna som arrangerades 2015 
var familjedagen på High Chaparral, Grävardagen i Eskils tuna, 
Volvo Pentadagen utanför Göteborg och en familjedag på 
Astrid Lindgrens Värld. 

Att sitta i publiken på Melodifestivalens olika deltävlingar och 
final är något som väldigt många önskar och är ett av våra 
större grupparrangemang.

Ansökningar till gruppaktiviteter
För att ge fler barn möjlighet att vara med om en akt-
ivitet öppnade Min Stora Dag på den internationella 
barndagen 2015 upp för ansökningar till gruppaktivi-
teter via sin sajt. Det är en viktig utveckling i Min Stora 
Dags strävan att nå så många barn med svåra sjuk-
domar och diagnoser som möjligt. Det tog bara någon 
timma innan den första ansökan kom in.

Gruppaktiviteter - ett avbrott tillsammans

–

10

antal barn

2162
antal 

gruppaktiviteter

385 st
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Till Min Stora Dags läger bjuder sjukhusen i landet in tonår-
ingar till en helg eller ett par spännande dagar. Resor, logi, 
mat och dryck ingår. Utan målsmän, tillsammans med Min 
Stora Dags volontärer testas nya utmaningar och aktiviteter 
tillsammans med nya vänner i samma situation.

En storasyster till en flicka som var med på ett läger berättar hur 
hon fått sin syster tillbaka: 

Innan min syster fick sin diagnos, MS, skulle hon plug-
ga vidare efter gymnasiet och hade stora framtids-
planer. Efter diagnosen ville hon ingenting, hon tappa-

de livsgnistan. Efter lägret har min syster fått tillbaka gnistan 
och har nu nya planer för framtiden igen och vill plugga vidare. 
Bland annat vill hon börja klättra,  vilket hon testade och såg att 
hon klarar så mycket mer!

Läger - äventyr som skapar minnen och nya vänner

aktivitetspaket och utskick som skapar 
guldkant

Många barn som får aktiviteter genom Min Stora Dag 
vårdas inte på sjukhus. Även om de finns i hemmet är 
utredningar, otaliga mediciner, täta sjukhusbesök för 
kontroller och behandlingar delar av deras tuffa vardag.

Min Stora Dag har under 2015, liksom tidigare år, skick-
at ut olika typer av aktiviteter till sjukhus att dela ut till 
barn inom Min Stora Dags målgrupp.

Ett aktivitetspaket innebär helt kort entrébiljetter, kan-
ske till en djurpark, ett vattenland eller annat äventyr. 
Ibland med resor och övernattning.

Utöver aktivitetspaketen delar sjukhuspersonal även 
ut biobiljetter och tidningsprenumerationer från Min 
Stora Dag till barn.

Äventyrslägret i Abisko med klättring, vandring och fiske gjorde 
det möjligt för sex tonåringar från olika orter och med olika sjuk-
domar att komma ut i naturen för att hämta kraft, energi och 
knyta vänskapsband.

13 unga mellan 1418 år från olika orter i landet fick testa ex-
perimentell matlagning och lära sig att duka vackra bord och 
göra chokladpraliner, ett samarbete med Duni.

31 tonåringar deltog på Min Stora Dags och Naturkompaniets 
läger i Jukkasjärvi där de åkte hundspann, pimpelfiskade och 
besökte ishotellet. 

17 tjejer mellan 12-16 år från Stockholm, Gotland och Växjö red,  
badade och umgicks på Min Stora Dags ridläger med islands-
hästar i Skåne.

Vinterläger Jukkasjärvi

13

barn på läger
40 tjejer

8 läger

50 killar – Ridning
– Fjäll
– Sport
– Äventyr
– Mat
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Min Stora Dags volontärer är kunniga och varmt engagerade 
personer som finns över hela landet. De projektleder, orga-
niserar och gör verklighet av barns drömmar och medverkar 
vid olika gruppaktiviteter. 

Volontärer är en förutsättning för arbetet att förverkliga så 
många drömmar som möjligt. Intresset att vara volontär för 
Min Stora dag är stort. Samtliga volontärer intervjuas ingåen-
de och lämnar ett utdrag ur polisregistret.

Lars Dahlberg, volontär för Min Stora Dag:  
”Jag får representera något som är större  
än mig själv”

Som ledare för olika företag har jag haft förmånen att 
coacha, utbilda, inspirera tusentals människor. Jag vet 
vilken skillnad en övertygad passionerad människa kan 

göra för sig själv och andra. En annan viktig del är att vara del av 
något som är större än sig själv. Jag kunde inte stå på scen och 
uppmana andra att göra något om jag själv inte gick före och 
visade vägen. Därför ringde jag Min Stora Dag och frågade om 
jag kunde bli volontär. Eftersom jag hade möjlighet att styra min 
egen tid kunde jag även bidra med mer än pengar. 

Det bästa med att vara volontär för Min Stora Dag är att jag får 
förtroendet att representera något större än mig själv. Att repre-
sentera hopp, positivitet och lycka i en situation där familjen be-
höver varje ljusstrimma hopp man kan hitta. Ibland kommer vi 
med den ljusstrimman, ibland blir det som om vi bränner av ett 
helt fyrverkeri – både direkt för barnet men även indirekt för så 
många andra i barnets närhet. Det gör att man känner sig stolt 
och ödmjuk på samma gång.

Volontärer - förutsättning för förverkligade drömmar

norrland

v.Götaland

språk som våra volontärer talar:

stockholm 
med omnejd

Skåne

55 män

24 st

56 st

256 kvinnor

arabiska, finska, syrianska, 
bosniska, spanska, japanska, 
rumänska, somaliska, Farsi, 
turkiska, persiska, grekiska, 
turkmeniska, polska, tyska, 
danska, italienska, norska 
engelska och svenska

190 st

41 st

15
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Att lite kan betyda mycket visar ett mail från en pappa till två 
pojkar på fem och sju år. Båda har neuropsykiatriska diagnoser 
och besökte Ericsson Globe Arena för att se Disney on Ice från 
Min Stora Dags loge.

Jag har glömt att tacka för den underbara upplevelse 
ni bjöd mig och min familj på. Vi är oerhört tacksam-
ma och glada. Nu vet vi dessutom att vi kan gå på 

globen. Än en gång tack!

Under 2015 har Min Stora Dag arbetat i samråd med sitt medi-
cinska råd för att inom ramen för sin stadgeenliga målgrupp nå 
ännu fler barn med behov av ett avbrott i en tuff vardag. Barn och 
unga med psykisk ohälsa, bland annat neuropsykiatriska diag-
noser (NPF) är nu inkluderade i målgruppen för Min Stora Dag.

Charlotte Nylander, specialistläkare i Barn- och Ungdoms-
medicin, verksam i Sörmland och ansvarig för diabetesvård-
en, endokrinologi och ungdomsmedicin vid Mälarsjukhuset i 
 Eskilstuna är medlem i Min Stora Dags medicinska råd.

Jag är mycket imponerad av den insats Min Stora Dag 
gör för kroniskt sjuka barn och unga och det är roligt 
att kunna bidra till det. Generalsekreterare Hélène 

Benno kontaktade mig för att fråga om jag ville vara en del av 
Min Stora Dags medicinska råd. Att tacka ja var självklart för 
mig. Det är roligt att kunna använda min medicinska kunskap 
till något som ger till en positiv upplevelse för svårt sjuka barn 
och unga. 

Medicinska rådets arbete består i att hjälpa till med prioritering-
ar och tolkningar av ansökningar som kommer in, samt att vara 
allmänt medicinskt bollplank till Min Stora Dag. Jag har också 
hjälpt till att rekrytera andra volontärer till olika aktiviteter. I min 
kliniska vardag och i min forskning arbetar jag mycket med 
unga med diabetes och samtida neuropsykiatriska problem. 
De har extra svårt att sköta sin egenvård och har genom sitt 
funktionshinder stött på många misslyckanden, både i vården 
och i skolan. De patienterna behöver mycket uppmuntring för 
att orka ta hand om sina kroniska sjukdomar och sin skolgång.

Utökad målgrupp för att nå fler barnMin Stora Middag
Det årliga, traditionella och helsponsrade arrangemanget Min 
Stora Middag är ett tillfälle att tacka årets största bidrags givare 
och nätverka med samarbetspartners. Middagen ägde rum i 
september. Tack vare Stureplansgruppen, Junibacken och Zap 
Events och artister kunde arrangemanget genomföras. 

Mitt Stora Stöd
Den årliga utmärkelsen Mitt Stora Stöd instiftades 2014 för 
att uppmärksamma personer som osjälviskt och omtänksamt 
stöttat och uppmuntrat ett barn eller en ung som under året 
fått en aktivitet genom Min Stora Dag. Det är samtidigt ett 
fint sätt att sprida berättelsen om Min Stora Dag. Det är barn, 
 familjer, anhöriga och närstående som nominerar mottagare 
av utmärkelsen och en jury utser mottagaren. Utmärkelsen 
gick 2015 till Frank Johansson från Boliden i Västerbotten.

Frank, utsedd till ”Mitt Stora Stöd” 2015:  
”Vi tvekade aldrig att hjälpa till när  
Ellie blev sjuk”

När vi fick veta att min syster Erikas treåriga dotter 
Ellie var sjuk i cancer kändes det som att världen ras-
ade samman. Det var det värsta som kunde hända. 

Jag och min familj bestämde direkt att vi skulle släppa allt och 
flytta in hos min syster för att hjälpa dem med allt det praktis-
ka. Vi hjälpte till med allt från skolgång till skjutsa till vänner när 
min syster och hennes man var på sjukhuset med Ellie. För oss 
fanns det aldrig några tveksamheter att hjälpa till. Det kändes 
viktigt att Ellies systrar skulle få fortsätta att ha ett så normalt 
liv som möjligt, men även att min syster Erika och hennes man 
Mikael skulle veta att deras friska döttrar hade det bra. 

Det var tufft med alla känslor, både för mig och mina syster-
döttrar, men vi försökte få till allt så bra som vi kunde. Vi inom 
familjen har nog kommit varandra ännu närmare efter det som 
hänt och för mig kändes det mer fantastiskt att min syster 
hade nominerat mig till priset än att jag faktiskt vann. Det var 
det största för mig. Idag mår Ellie mycket bättre och är klar 
med sina behandlingar. Utmärkelsen Mitt Stora Stöd vill jag 
dela med min familj som ställt upp lika mycket som jag har 
gjort. Utan dem hade jag aldrig klarat det.

16

Morbror Frank och Ellie
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För att Min Stora Dag ska kunna fortsätta sin verksamhet 
och ge allt fler barn från alla delar av landet och samhället 
en vikt ig paus i en tung vardag är ökad insamling en nöd-
vändighet. Under 2015 samlade stiftelsen in 24,6 miljoner 
kronor från privatpersoner, företag, föreningar och stiftelser.

Privatgåvor och egen insamling
Under 2015 ökade privatgivarna sitt stöd till Min Stora Dag 
 genom att skänka pengar som månadsgivare eller via engångs-
gåvor. Antalet månadsgivare har ökat med nästan 25 procent 
och är ett av många sätt att som privatpers-
on stödja det som långsiktigt bidrar till att 
göra skillnad för fler barn. Min Stora Dag för-
enklade under året möjligheten att bli givare 
via hemsidan bland annat genom betalnings-
verifiering via Mobilt BankID. En uppskattad 
gest vid begravning eller högtidsdagar är att 
via sajten skicka en personlig hälsning och 
ge en gåva till Min Stora Dag.

En vecka före den dag lille Hugo 
skulle ha fyllt fyra år startade 
pappa Magnus Törnqvist en 
egen insamling till Hugos minne. 
Den 16 mars överräckte Magnus 
en check till Min Stora Dag med 
en summa som vida överträffa-
de hans förhoppningar om 5 000 
kronor. Där stod 232 632 kronor!

På ett dygn hade insamlingen   till Hugos minne samlat in   
55 000 kronor. En vecka senare hade Magnus inlägg på Face-
book delats 9 000 gånger. Givare över hela världen, så långt bort 
som från Australien, var engagerade. Pengarna har använts till 
att skapa många Stora dagar för barn under 2015 – precis så 
som pappa Magnus önskade.

Företagsgåvor och samarbeten
Trygg-Hansa och Min Stora Dag startade under året ett samar-
bete som innebär att Trygg-Hansa stöttar verksamheten med 
ett generöst bidrag för att kunna genomföra aktiviteter för barn 
med svåra sjukdomar och diagnoser. 

År 2015 fick Min Stora Dag ta emot sex miljoner kronor från 
Svenska PostkodLotteriet. Det betydelsefulla stödet möjlig-
gjorde bland annat resan för nio barn till världsunika upplevelse-
parken för funktionsnedsatta, Morgans Wonderland i Texas. 
Svenska PostkodLotteriet är ett av Sveriges mest populära 
lott erier med nära en miljon kunder. Sedan starten år 2005 har 
PostkodLotteriet genererat 7,2 miljarder till välgörenhet och 
samtidigt gjort fler än 700 svenskar till miljonärer. Operatörs-
bolag för Svenska PostkodLotteriet är Novamedia Sverige AB. 
Min Stora Dag har varit förmånstagare till PostkodLotteriet se-
dan 2009 och har sedan dess mottagit 38 miljoner kronor, varav   
sex miljoner under 2015.

För andra året i rad sålde Lindex 
ett specialdesignat armband till 
förmån för Min Stora Dag för att 
hjälpa barn med svåra sjukdomar 
att göra verklighet av sina dröm-
mar. Målet var att samla in 1 mil-
jon kronor. Samarbetet blev åter en  
succé och kundernas vilja att stödja 
och köpa armbandet var stort och 
samlade in 1,2 miljoner kronor.

Under augusti gjorde Ving och Thomas Cook Airlines, liksom 
året dessförinnan, en kraftsamling till förmån för Min Stora Dag 
med en rad aktiviteter. Bland annat gick fem kronor per såld 
lott ombord på Thomas Cook Airlines till Min Stora Dag. Vings 
samarbete med Min Stora Dag innebär även assistans med 
resebokningar då Min Stora Dag årligen köper ett stort antal 
resor av Ving.

Varje år säljs miljontals lussebullar i Sverige. 2015 ville Bonjour 
som levererar bageriprodukter till bland annat Pressbyrån, i jul-
ens anda, skapa extra betydelse och omformade sina lussebullar 
till ”Önskebullar”  en lussestjärna med form av Min Stora Dags 
logotyp. För varje såld stjärna gick en krona till Min Stora Dag.  

Norska Orkla, som i Sverige består av bland annat Orkla Con-
fectionery & Snacks med varumärkena OLW och Göteborgs 
Kex lanserade under 2015 en vänskapsfond som varje månad 
delar ut 100 000 NOK till en välgörenhetsorganisation. Min Stora 
Dag blev första organisationen i Sverige att motta bidraget.

Min Stora Dag beviljades under året stöd till teknisk utveckling 
från Familjen Ehrling Perssons stiftelse. Bidraget har använts 
till att introducera ett insamlingssystem, skapa ett ansöknings-

förfarande för gruppaktiviteter samt utveckling av andra tek-
niska möjligheter som väsentligt förbättrar effektivitet, kontroll 
och insamling och därmed ökar möjligheterna för Min Stora 
Dag att nå fler barn.

Kavlifonden, ägare till Kavli-koncernen, delar varje år ut koncer-
nens överskott till välgörande ändamål. Personalen i Sverige är 
delaktiga i att rösta fram förmånstagarna och Min Stora Dag har 
under flera år blivit tacksamma mottagare. 2015 var summan 
hela 715 750 kronor. Kavlis stora och värdefulla engagemang 
gör det möjligt att uppfylla ännu fler drömmar som gör skillnad.

Den förväntansfulla resan till en aktivitet är ofta en stor och 
spännande upplevelse. Tack vare att kunder och resenärer 
med både SJ och Malmö Aviation, som nu heter BRA, skänkt 
sina SJ Prio-poäng och BRA bonuspoäng till Min Stora Dag att 
nyttja till resor, har 200 barn med medföljande vuxna kunnat 
ta tåg och 70 barn med medföljande ta flyg till aktiviteter som 
genomförts.

Från 2015 kan Swedbanks kunder via Robur Humanfonden 
välja Min Stora Dag som förmånstagare.

Ökad insamling gör fler drömmar till verklighet



2120

Press, webb och sociala medier
2015 har inneburit en kraftig ökning av engagerande 
närvaro i olika sociala medier. Dessutom har drygt 130 
artiklar i press på webben om Min Stora Dag registre-
rats från och med mitten av augusti, då Min Stora Dag 
ökade den systematiska omvärldsbevakningen.

Under året har sociala medier, PR och annonsering använts 
parallellt med aktiviteter tillsammans med olika samarbets-
partners för att synas, märkas och stärka varumärket.

Totalt var cirka 50 egna, tryckta annonser införda under 
året utöver olika samarbeten. Därutöver har annonsering via 
 utrymme i tv, sociala kanaler, internetsajter och bio gjorts.

Under året genomfördes en varumärkesmätning som bland 
annat visade att närmare tre fjärdedelar av Sveriges  befolkning 
hört talas om Min Stora Dag och närmare hälften menar att de 
väl känner till stiftelsen.

Min Stora Dag medverkade i juni på Junibackens Barnkultur-
festival för att sprida information om sitt arbete. 

På Naturkompaniets Björnturen Testival, en mässa och 
familje vandring i juni, var Min Stora Dag med för att informera 
om samarbetet med Naturkompaniet. 

I juli 2015 medverkade Min Stora Dag i Almedalen genom 
att Generalsekreterare Hélène Benno var moderator för 
Trygg-Hansas uppskattade seminariepunkt om bristande 
samhällsstöd till barn med neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar.

I slutet av året gjordes kvalitativa intervjuer med barn och 
 familjer för sajt och sociala medier med syfte att sprida kun-
skap om olika svåra sjukdomars påverkan på barn och unga 
– och vad deras aktivitet med Min Stora Dag betytt.

Allmänt om verksamheten
Min Stora Dag är en insamlingsstiftelse som grundades år 2000 
och som har sitt huvudkontor i Stockholm. Organisationen är 
helt beroende av gåvor och bidrag från privatpersoner, företag, 
föreningar och stiftelser. Min Stora Dags syfte är att ge barn och 
unga i Sverige med svåra, ibland livshotande sjukdomar  något 
utöver det vanliga, att sätta guldkant på deras tuffa tillvaro. 
 Visionen är att göra skillnad för alla barn med svåra sjukdomar 
som behöver det och bredda organisationens målgrupp genom 
att införliva ett bredare sjukdomsspektra. Företagssamarbeten 
bedrivs främst genom insamlingar men även genom erhåll-
na  rabatter, entrébiljetter och att olika prio- och bonuspoäng 
skänks. Min Stora Dags enskilt största gåva är de sex miljoner 
kronor från Svenska PostkodLotteriet i mars 2015. Skulle gåvan 
utebli är det en extern faktor som väsentligt skulle påverka org-
anisationen. Antalet välgörenhetsinitiativ och de omvärldsför-
ändringar som sker påverkar konkurrensen och organisationen 
på olika sätt vilket ständigt måste tas i beaktan. Min Stora Dag 
har en webbshop som är skattepliktig verksamhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
• Min Stora Dag fyller 15 år.
• Svenska PostkodLotteriet bidrar med sex miljoner kronor.
• Min Stora Bio-dag arrangeras med SF i 15 städer.
• Premiär för ansökningar till gruppaktiviteter.
• Lindex samlar in 1,2 miljoner kronor.
• Min Stora Dag är finalist i PWC´s utmärkelse  

”Årets redovisning i ideella sektorn”.
• Mitt Stora Stöd delas ut för andra gången.
• Kavlifonden ger Min Stora Dag 715 750 kronor.
• Nio barn med varsin förälder åker till Morgan´s  

Wonderland i Texas.
• Styrelseledamoten Eva Swartz Grimaldi avtackas  

i november.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
• Vid Svenska PostkodLotteriets utdelning den 14 mars får 

Min Stora Dag sju miljoner kronor samt tre miljoner för 
specialprojektet ”Utsatthet”.

• Mingel för givare, volontärer och sjukhuspersonal  
arr angeras i Stockholm. 

• Min Stora Dag bjuder in tolv barn till sagokalas med  
Prinsessan Madeleine på Stockholms slott.

• Min Stora Dag rekryterar till två tjänster: volontärsam-
ordnare och sjukhuskoordinator.

• Tjänsterna på regionkontoren i Malmö och Göteborg 
 flyttas till huvudkontoret i Stockholm för att utnyttja  
synergier och använda  insamlade medel effektivt.

• Ett insamlingssystem implementeras.

Medicinskt råd
Min Stora Dag har ett medicinskt expertråd. Rådet möts ett par 
gånger om året och har däremellan kontinuerlig kontakt med 
Min Stora Dag.

• Svante Norgren, Överläkare, Med Dr, Divisionschef  
Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitets-
sjukhuset.

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

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

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

Marknadsföring och Kommunikation Förvaltningsberättelse
www

facebook

ökning: 63,5%
Räckvidd: 170 000

ökning: 100%

ökning: 7%

ökning: 346%

ökning: 260%

instagram

twitter

linkedin

minstoradag.org

61 971 gillare

6400 följare

143 396 besökare

1784 följare

422 följare
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Stiftelsen Min Stora Dags syfte är att ge barn och unga med 
ibland livshotande sjukdomar något att se fram emot, uppleva 
och minnas. Stora dagar, Gruppaktiviteter, Läger och Aktivi-
tetspaket ingår i verksamheten som år 2015 gjorde skillnad för 
över 3 000 sjuka barn. Min Stora Dag samarbetar med samtliga 
barn- och ungdomskliniker i Sverige.

Hela versionen av effektrapporten finns att läsa på 
www.minstoradag.org

Vad vill Min Stora Dag uppnå?
Visionen är att ”alla barn i Sverige med svåra sjukdomar och 
diagnoser ska få vara med om något utöver det vanliga, nå-
got positivt som ger kraft och självkänsla”. Samarbete med för 
samma ändamål intresserade verksamheter och organisatio-
ner eftersträvas. Min Stora Dag ska förknippas med ett avbrott 
som kan ge extra kraft och nytt perspektiv.

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar  
Min Stora Dag?
Min Stora Dag är en politiskt och religiöst obunden insamlings-
stiftelse med verksamhet i Sverige. Organisationen består av 
styrelse, generalsekreterare, ledningsgrupp och medarbetare 
på kontoret i Stockholm. Drygt 300 volontärer, ambassadörer-
na Tobias Blom, Amy Diamond, Danny Saucedo, Christian Hell-
berg och Niklas Ekstedt är viktiga för verksamheten. H.K.H. 
Prinsessan Madeleine är beskyddare. Verksamheten granskas 
av auktoriserad revisor. Medlemskapet i FRII, innehavet av 90 
konto och kontinuerliga kontakter med andra organisationer 
bidrar till professionalism.

Vilka strategier finns för att uppnå målen?
För att nå fler barn förstärks den digitala mognaden, de goda 
kontakterna med sjukhusen, den inledda uppgraderingen samt 
utvecklingen av arbetet med volontärer. I en första fas ska 
4 000 barn varje år få del av någon direkt aktivitet för att öka 
till 5 000 barn.

Vilken kapacitet och vilket kunnande finns för att 
uppnå målet? 
Grunden i verksamheten är medarbetarna på kansliet i Stock-
holm och volontärer runt om i landet. Medarbetarna har en 
bred bakgrund och ett gediget kunnande. Ett genomtänkt 
mångfalds- och hållbarhetsarbete är nödvändigt för ökad kvan-
titet och kvalitet.

Hur syns det att organisationen gör framsteg?
Min Stora Dag når varje år allt fler barn. Under Min Stora Dags 
första 15 år har återkommande vittnesmål från läkare, sjuk-
sköterskor, lekterapeuter, föräldrar samt barn och unga pekat 
tydligt på att en paus i en sjukdomsvardag ger positiva effekter.

Vad har åstadkommits så här långt?
Min Stora Dag ger mer, når fler och gör större skillnad än 
 någonsin. År 2015 ordnades aktiviteter för 3 000 barn och unga 
med ibland livshotande sjukdomar och diagnoser. Den årliga 
utmärkelsen Mitt Stora Stöd för de som finns som stöd i var-
dagen för barn och unga med svåra sjukdomar och diagnos er 
har tillkommit.

Effektmätning av organisationens aktiviteter Resultat och ställning
Intäkts och kostnadsanalys (tkr) 2015  2014  2013 2012 2011
Verksamhetens intäkter 24 674  23 608 20 001 17 137 11 635

Ändamålskostnader -18 810 -14 878 -13 342 -13 027 -11 912

Insamlingskostnader  -1 647 -1 884 -1 561 -1 619 -1 472

Administrationskostnader  -1 643 -1 104 -532 -403 -540

Summa verksamhetskostnader  -22 100 -17 866 -15 435 -15 049 -13 924

Verksamhetens resultat  2 574 5 742 4 566 2 088 -2 289

Resultat från finansiella investeringar  -888 13 139 228 134

Årets resultat 1 686 5 755 4 705 2 316 -2 155

Nyckeltal 
Ändamålskostnader/Totala intäkter  76% 63% 67% 76% 102%

Adm- och insamlingskostnader/Totala intäkter  13% 13% 11% 12% 17%

Insamlingskostnader/Medel från allmänheten  18% 25% 25% 33% 33%

Insamlingskostnader/Insamlade medel  7% 8% 8% 9% 13%

Konventionella nyckeltal
Balansomslutning  23 049 21 017 14 459 9 878 6 892

Eget kapital 20 343 18 657 12 902 8 197 5 880

Soliditet 88% 89% 89% 83% 85%

Omsättningen under år 2015 uppgick till 24 674 tkr. Insamlade medel 
från framför allt allmänheten, företag och föreningar finansierar stiftel-
sens verksamhet. Under verksamhetsåret erhölls ett bidrag på 950 tkr 
från Familjen E. Perssons stiftelse. Svenska Postkodlotteriet gav 6 000 
tkr. Årets resultat efter finansnettot uppgår till 1 686 tkr. Styrelsen före-
slår att resultatet balanseras i ny räkning.
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Placeringspolicy
Min Stora Dag har som policy att placera i finansiella place-
ringar med lågt risktagande, stabil avkastning och att under 
alla omständigheter hålla stiftelsekapitalets realvärde intakt. 
Placeringar ska enbart ske i likvida medel i svensk valuta, 
ränte bärande värdepapper, OMXS-30 lista och noterade prefe-
rensaktier vid Stockholms fondbörs. Placeringar ska ske i en-
lighet med Banco Fonders etiska placeringsregler. En rapport 
om kapitalförvaltningens utveckling och eventuella avvikelser 
presenteras för styrelsen tillsammans med den ekonomiska 
rapporteringen.

Anställda och ledningsgrupp
En ny tjänst som kommunikationsansvarig tillsattes i sep-
tember. Min Stora Dag tecknade kollektivavtal med Unionen. 
Jämn fördelning mellan män och kvinnor är en målsättning. 
Utöver generalsekreterare Hélène Benno består Min Stora 
Dags ledningsgrupp av Margareta Nilsson, Kerstin Burén samt 
 Marie-Louise Schöldtz.

Framtida utveckling
Min Stora Dag har de senaste tre åren utvecklats till en verk-
samhet som med anpassade rutiner och ökad professionalism  
når ett allt större antal barn och unga och därmed nått en po-
sition med större betydelse. Viktiga delar är kompetenta med-
arbetare, översyn av målgrupper, utveckling av möjligheten 
att ansöka till gruppaktiviteter samt implementering av nytt 
insamlingssystem. För att ytterligare stärka Min Stora Dags 
roll som den rikstäckande organisation som erbjuder flest och 
mest kvalitativa aktiviteter för barn och unga med svåra sjuk-
domar och diagnoser, innehåller strategin för de närmaste tre 
åren förutom att öka antal mottagande barn, även konkreta 
och tydliggörande fokus på att utveckla och ytterligare för-
bättra samarbeten med sjukhus och andra vårdplattformar. 
Min Stora Dag ska även synliggöra och öka förståelsen för 
sjukdomar och diagnoser som inte syns på utsidan, dokumen-
tera statistik och den skillnad som barnen upplever före och 
efter en aktivitet, vidga kännedomen om verksamheten, uppnå 
hög digital mognad och påtagligt öka och bredda insamlade 
medel. Genomgående för samtliga punkter är att ständigt ha 
hela landet i åtanke och alltid arbeta på enklast och mest ef-
fektiva sätt.

Styrelsen år 2015

Jan Söderberg, ordförande 
Närvaro: 4/4
Nuvarande befattning: Styrelseordförande i Söderbergföretagen.
Andra betydande befattningar: Styrelseledamot i Ratos, Blink-
fyrar, Elisolation, Henjo Plåtteknik, NPG och Smelink. Medlem 
av rådgivande kommittén på Ekonomihögskolan vid Lunds 
Universitet samt Ragnar Söderbergs stiftelse, ekonomie dr h.c.

Jörgen Nordenström, ledamot
Närvaro: 4/4
Nuvarande befattning: Senior professor kirurgi vid Karolinska 
Institutet.
Andra betydande befattningar: Tidigare överläkare vid Karo-
linska Universitetssjukhuset. Ordförande i Serafimerlasaret-
tets Forskningsstiftelse och Kicki Wallers Bröstcancerfond.  
Ledamot i Åke Wibergs Stiftelse för Medicinsk Forskning.

Biörn Riese, ledamot
Närvaro: 3/4
Nuvarande befattning: Advokat Mannheimer Swartling.
Andra betydande befattningar: Styrelseledamot i Axis AB 
(publ), Styrelseledamot American Chamber of Commerce, 
Styrelseledamot Institutet Mot Mutor.

Eva Swartz Grimaldi, ledamot
Närvaro: 4/4
Nuvarande befattning: Ordförande i Norstedts Förlagsgrupp 
AB samt Doberman AB. VD i Bianchi Café & Cycles.
Andra betydande befattningar: Initiativtagare till Battle of The 
Numbers, Styrelseuppdrag vid Stockholms Universitet, Han-
delskammaren och Konserthuset. Tidigare VD Natur & Kultur, 
Programdirektör TV4 och VD Meter Film & Television.

Förvaltning
Styrelsen består av ordförande och sex ledamöter. Styrelsen 
har det övergripande ansvaret för Min Stora Dags verksam-
het 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. 
Styrelsen sammanträdde vid fyra tillfällen under år 2015.

Övrig information
Min Stora Dag har 90-konto: BG 900-5133 och PG 90 05 13-3 
och granskas av Svensk Insamlingskontroll.

FRII
Min Stora Dag är medlem i Frivilligorganisationernas Insam-
lingsråd (FRII) som arbetar för etisk och professionell insam-
ling. Min Stora Dag tillämpar FRIIs kvalitetskod för insamlings-
organisationer. Dokument enligt kodrapporten finns på www.
minstoradag.org.

Registrering hos tillsynsmyndighet
Länsstyrelsen i Stockholms län är både tillsynsmyndighet och 
registreringsmyndighet för Stiftelsen Min Stora Dag.

Hemsida och webbutik
Via www.minstoradag.org kan de som vill stödja Min Stora 
Dags arbete, ge en gåva, bli månadsgivare eller köpa olika pro-
dukter.

Anna Qviberg Engebretsen, ledamot
Närvaro: 4/4
Nuvarande befattning: Sponsring och marknadsföring SkiStar AB. 
Andra betydande befattningar: Styrelseledamot Bilia AB, 
 Investment AB Öresund, MQ Holding AB.

Fredrik Hillelson, ledamot
Närvaro: 2/4
Nuvarande befattning: Grundare och VD Novare Human Capital.
Andra betydande befattningar: Personaldirektör Investor AB 
och Accenture Sweden, Expatriate Manager Scania samt 
 marinofficer.

Hélène Benno, ledamot
Närvaro: 4/4
Nuvarande befattning: Generalsekreterare Min Stora Dag.
Andra betydande befattningar: Styrelseledamot Gabrielssons 
stiftelse. Medlem i Frälsningsarméns råd. Tidigare journalist 
på SVT, CSR-företaget RespectEurope, Barnombudsmannen.

Arvode
Styrelsen och dess ledamöter arvoderas inte för sitt uppdrag.

Revisorer
Anette Envall Svahn auktoriserad revisor, KPMG AB.

Kansli
Min Stora Dags huvudkontor ligger i Stockholm på Hälsinge-
gatan 47.
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Resultaträkning Balansräkning
 Not 2015 2014

Verksamhetsintäkter 2
Gåvor  24 206 23 534
Bidrag  387 -
Nettoomsättning  81 -
Övriga rörelseintäkter  - 74
 
Summa verksamhetsintäkter   24 674 23 608

Verksamhetskostnader 3, 4
Ändamålskostnader  -18 810 -14 878
Insamlingskostnader  -1 647 -1 884
Administrationskostnader  -1 643 -1 104

Summa verksamhetskostnader  -22 100 -17 866

Verksamhetsresultat  2 574 5 742

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 -888 13

Summa resultat från finansiella poster  -888 13

Resultat efter finansiella poster  1 686 5 755

Årets resultat  1 686 5 755
 

 Not 2015-12-31 2014-12-31

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror  69 -
Förskott till leverantörer  15 15
Summa varulager mm  84 15

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  370 92
Övriga kortfristiga fordringar  25 31
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 1 084 670
Summa kortfristiga fordringar  1 479 793

Kortfristiga placeringar 7 10 363 4 805

Kassa och bank  11 123 15 404
Summa omsättningstillgångar  23 049 21 017
Summa tillgångar  23 049 21 017

Eget kapital och skulder

Eget kapital 8
Stiftelsekapital  50 50
Balanserat kapital  18 607 12 852
Årets resultat  1 686 5 755
Summa eget kapital  20 343 18 657

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  511 1 118
Balanserade projektbidrag 9 563 -
Övriga kortfristiga skulder  267 243
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 1 365 999
Summa kortfristiga skulder  2 706 2 360
Summa eget kapital och skulder  23 049 21 017

Ställda säkerheter  Inga Inga

Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Insamlingsorganisationen upprättar årsredovisningen med 
tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämn-
dens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3) och 
FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. 

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisation-
en 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 tillgång-
en 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 upp-
fylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en 
gåva. Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de er-
hålls. En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en till-
gång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas  direkt 
eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande 
bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. 
Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor 
värd eras som huvudregel till verkligt värde. I de fall organisa-
tionen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gå-
vans värde med ersättningen.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidra-
get har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess 
villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits 
för att täcka vissa kostnader till exempel för admin istration 
redovisas samma räkenskapsår som kostnaden redovisas. 

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där organisationen är leasingtagare 
redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om 
avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redo-
visas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
 
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala av-
gifter 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 anskaffnings-
värde om inget annat anges nedan.

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till 
anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter.

Kundfordringar och övriga fordringar redovisas som omsätt-
ningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer 
än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som an-
läggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som för-
väntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra 
fordringar. 

Kortfristiga placeringar som är anskaffade med avsikt att 
innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffnings-
värde och i efterföljande värderingar i enlighet med läg-
sta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och 
marknads värde. 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 nedskriv-
ningsprövning.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

 Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar an-
skaffningsvärdet. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet 
av den tillgången som organisationen fått eller kommer att få.

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försälj-
ningstillfället. Värderas till verkligt värde av det som erhålls 
eller kommer att erhållas. Avser försäljning av produkter från 
stiftelsens webbshop.

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 organisation-
en haft för att samla in medel dvs kostnader för insamlings-
arbetet som riktar sig mot organisationens samtliga givare så-
väl privatpersoner, företag, organisationer, föreningar och andra 
stiftelser. I insamlingskostnader ingår även samkostnader.

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 adminis-
tration. I administrationskostnader ingår även samkostnader.

Noter
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Noter Noter
Not 4 Medelantal anställda, personalkostnader
 och arvoden till styrelsen
   2015 2014
Medelantalet anställda
Kvinnor  12 14
Män  2 -
Totalt  14 14

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till generalsekreteraren  704 693
Löner och ersättningar till övriga anställda  4 663 3 830
  5 367 4 523

Sociala avgifter enligt lag och avtal  1 626 1 315
Pensionskostnader för generalsekreteraren  95 101
Pensionskostnader för övriga anställda  243 116
Totalt  7 331 6 055

Utöver i ovanstående tabell redovisade kostnader ingår i
organisationens totala personalkostnader, kostnader för
särskild löneskatt med  79 59

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Styrelsens ledamöter är inte arvoderade.

Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor  2 2
Män  4 4
Totalt  6 6

Antal generalsekreterare och andra ledande befattningshavare
Kvinnor  1 1
Totalt  7 7
 
Enligt gällande avtal utgår ej något avgångsvederlag för
generalsekreteraren.

Ideellt avtal
Under året har drygt 300 volontärer arbetat ideellt för organisationen med att uppfylla en önskedröm eller  
deltagit vid en gruppaktivitet. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Not 2 Gåvor och bidrag

Gåvor som redovisats i resultaträkningen  2015 2014
Insamlade medel
Allmänheten  8 978 7 293
Företag  5 636 5 786
Föreningar  6 735 6 531
Andra organisationer  14 493
Externa stiftelser och fonder  2 843 3 431
Summa  24 206 23 534

Övriga rörelseintäkter
Försäkringsersättningar  - 27
Övrigt  - 47
Summa  - 74
Summa gåvor  24 206 23 608

Bidrag som redovisats i resultaträkningen
Extern stiftelse  387 -
Summa bidrag  387 -

Nettoomsättning
Nettoomsättning  81 -
Summa nettoomsättning  81 -
Summa verksamhetsintäkter  24 674 23 608
 
Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Organisationen har mottagit tjänster och service av företagen  
Salesforce, Mannheimer Swartling, Xzakt, Visma, Midpoint och Beans.

Not 3 Leasing

Insamlingsorganisationen leasar framförallt kontorslokaler och 
annan kontorsutrustning. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till  
535 tkr (525 tkr). Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande: 
  2015 2014
Inom 1 år  520 525
1-5 år  224
Summa  744 525

Avtalet om lokalhyra i Stockholm sträcker sig till 2017-05-31 med möjlighet till förlängning.  
Lokalen i Göteborg är uppsagd och gäller till 2016-01-31.
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Noter Noter
Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
  2015 2014
Utdelningar  631 140
Ränteintäkter  - 67
Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar  -877 -
Nedskrivningar korta placeringar  -642 -194
Summa  -888 13

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror  129 125
Övriga poster  955 545
Summa  1 084 670

Not 7 Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar förvaltas enligt  
stiftelsens placeringspolicy.
  Redovisat Marknads-
  värde värde
Värdepapper  10 363 10 363
Summa  10 363 10 363
 

Not 8 Eget kapital
 Stiftelse- Balanserat Totalt eget
 kapital  kapital   kapital
Ingående balans 50 18 607 18 657
Årets resultat - 1 686 1 686
Utgående balans 50 20 293 20 343
 

Not 9 Balanserade projektbidrag
  2015 2014
Pågående projekt  562 -
Summa   562 -

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
  2015 2014
Upplupna semesterlöner  855 668
Upplupna sociala avgifter  269 203
Beräknad löneskatt på pensionskostnader  138 96
Övriga poster  103 32
Summa  1 365 999

Stockholm, 20 april 2016

Jan Söderberg Jörgen Nordenström
ordförande ledamot

Biörn Riese Anna Qviberg Engebretsen
ledamot ledamot

Hélène Benno Fredrik Hillelson
ledamot/generalsekreterare ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats 27 april 2016.

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 2015.  

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 revisions- 
bevis 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 redovisningsprinci-
per som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presenta-
tionen i årsredovisningen. 

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

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisan-
de bild av Stiftelsen Min Stora Dags finansiella ställning per den 31 
december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredo
visningslagen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revi-
sion av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Min Stora Dag för år 2015.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelse- 
lagen 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 revi-
sionssed 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 styrelse- 
ledamot 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 årsredo-
visningslagen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ända målsenliga som grund för mitt uttalande.

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

Stockholm den 27 april 2016
 
 
 

Anette Envall Svahn 
Auktoriserad revisor 
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Adress Hälsingegatan 47, 113 31 Stockholm 
E-post info@minstoradag.org E-post gåvor gava@minstoradag.org

Organisationsnummer 802409-8264
www.minstoradag.org


