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Att nå minst 4 000 barn.

Vision:
Vi vill bidra till ett land där alla barn
med allvarliga sjukdomar/diagnoser
får vara med om något utöver det
vanliga, något positivt som ger kraft
och självkänsla.
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”Det är den effekt Min Stora Dags aktiviteter ofta har”
Nisse säger inte ett ord. Det är första dagen på lägret med Min Stora Dag och han sätter sig i ett hörn längst bak i
bussen. Han har epilepsi och ADHD och är van att känna sig annorlunda. Men på lägret är Nisse inte ensam om att
leva med svår sjukdom eller diagnos. Plötsligt smälter han in, lyssnar och öppnar upp lite i taget. Efter tre dagar är
han en i gruppen. Nisses pappa vinkade av en son med sänkta axlar. Hem kom en kille med glitter i blicken.
”Det var som han fått ny energi, ny tro på att han kan nåt. Jag trodde aldrig att det skulle betyda så mycket.”
Det är den effekt Min Stora Dags aktiviteter ofta har.

Jag har de senaste åren träffat många som Nisse; barn och unga som varit trubbiga
på det sätt som den är som mår dåligt. Som sett ut som de flesta på utsidan men haft
olika typer av smärta på insidan. Barn som fått mig att fundera på om det verkligen
har någon betydelse för den som har en allvarlig sjukdom och/eller diagnos att få vara
med om något alldeles speciellt. Barn som fått mig att undra vad ett avbrott betyder
för unga som lever i en vardag med tuffa utmaningar och utanförskap.
Vid det här laget vet jag. Det gör verkligen skillnad. Stor skillnad. Det handlar som så
ofta i livet om vad som händer när man flyttar fokus. Fråga Harry som fick en egen
tågdag, fråga Lina som bjöd familjen till Kolmården, fråga Hassan som var på kockläger eller fråga Enna som fikade på slottet med H.K.H. Prinsessan Madeleine och
H.M. Drottning Silvia. De är några av de cirka 3 600 barn som fick göra något extra
2016. Tillsammans har de över 140 olika sjukdomar och diagnoser. De är individer
som tänker, känner och tycker olika. För oss på Min Stora Dag är de alla lika viktiga
och lika värda att få kraft och bra minnen att bära med sig. Det är därför vi finns. För
att se till att ännu fler barn ska få just det.
Generalsekreterare
Min Stora Dag

< 3 >

Verksamhetsberättelse
Min Stora Dag i korthet:
Gåvor och bidrag

kommunikation

identifiering av barn

min stora dags
arbete
Aktivitet med barn

volontär engageras

planering

•

finns för barn mellan 4-18 år

•

fokuserar inte på specifika sjukdomar eller 		
diagnoser

•

är en icke vinstdrivande insamlingsstiftelse

•

får inga statliga eller kommunala bidrag

•

verkar genom volontärer, sjukvårdspersonal samt
anställda på kansliet

•

drivs genom insamlade medel från privatpersoner,
företag, föreningar och stiftelser

•

verksamhetsintäkter år 2016: 28,1 miljoner kronor

•

är godkänd av Svensk Insamlingskontroll och har
90-konto

•

grundades år 2000

•

är partipolitiskt och religiöst obunden

•

är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII

•

har H.K.H. Prinsessan Madeleine som beskyddare
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Stunder som skapar rum för
glädje och återhämtning
Vårt syfte och vision är att finnas för att stärka och
göra skillnad. Och det gör vi genom att alltid ha barnet
i centrum. Vi utgår ständigt från barnets bästa och är
medvetna om den tid och det samhälle vi verkar i. På
så sätt bidrar vi till ett land där alla barn med allvarliga
sjukdomar och diagnoser får vara med om något utöver
det vanliga, något positivt som ger kraft och självkänsla:
en Stor dag.
Alla barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser är
välkomna hos oss. Till vår hjälp att förverkliga Stora
dagar har vi hundratals volontärer över hela landet.
Vi samarbetar med medicinsk personal på alla sjukhus
med en barnavdelning eller barnklinik. Där identifieras
en del av de barn som får en Stor dag. Samtidigt är det
möjligt för vårdnadshavare att via vår sajt ansöka till
flera av våra aktiviteter för sitt barns räkning.

Mål 2016

Min Stora Dags mål för 2016 var att ge 4 000 barn en
Stor dag som skapar glädje och paus i tillvaron. Att målet
inte nåddes fullt ut beror bland annat på den rådande
situationen inom landets sjukvård, där de flesta av
barnen till våra aktiviteter identifieras.
Antalet anmälningar via vår sajt till läger och aktiviteter
nådde inte heller riktigt det uppsatta målet. Då färre
barn än planerat anmälde sig till aktiviteter via vår sajt.
Samtidigt: under 2016 var ändå 570 fler barn med om
en upplevelse genom Min Stora Dag än under 2015.
Pimpelfiske under vinterlägret i Jukkasjärvi.
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Stora dagar skapar en
välbehövlig paus i tillvaron
Att få en Stor dag är att vara med om något utöver
det vanliga som skapar ett minne, som fyller på med
kraft och energi. I barnets värld kan ett biobesök, ett
kul kalas, en ny dator eller ett häftigt läger vara stort,
speciellt och det där extra som kan stärka både humör
och självkänsla. Något som ger ork när det behövs.
Vem som vill och behöver vad varierar. Därför har
våra aktiviteter lite olika utformning och omfattning.
Allt från att ett barn får en alldeles egen omtumlande
önskan uppfylld, till att göra något härligt tillsammans
med andra. De barn som får enskilda Stora dagar
identifieras av engagerad personal på sjukhus runt om
i landet.
Det finns också fantastiska och fantasifulla Stora
dagar där flera barn och unga deltar. Det kan vara
spännande läger, kul konserter, inträde till nöjesparker
eller äventyrsbad. Vilket som är glittrigast, roligast,
coolast och ger mest kraft avgör barnen.

Biobesök och presentkort

Barn som varit med om en Stor dag:

Något så vanligt som ett biobesök är inte självklart för
alla. Att kunna berätta att man varit på bio när andra
frågar vad man gjorde i helgen eller under lovet skapar
tillhörighet och självkänsla. Därför delar sjukvårdspersonal inför olika lov och ledigheter ofta ut biobiljetter
och presentkort på tidningar, ljudböcker eller web-filmer
som Min Stora Dag har köpt in.

3570 barn

Vi vet mycket väl att en biobiljett inte botar - men den
skapar positiv kraft till barnens kretslopp av skola, tankar,
hem, behandlingar och oro.

2016

6950 barn

3000 barn

2015

har fått biobiljetter och presentkort på
tidnings- eller filmprenumerationer 2016
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Stora dagar
Beata bakom kulisserna på ”Hela kändissverige bakar”
Beata från Mariestad har en allvarlig sjukdom som gör
livet extra tufft. Men hon älskar att baka. En dag fick hon
möjlighet att följa med bakom kulisserna vid inspelningen
av ett avsnitt av Hela kändis-Sverige bakar för TV4. Där
träffade hon bland annat programledaren Tilde de Paula.
Se filmen här!

Arkeolog för en dag
Justus önskade att få vara med på en arkeologisk
utgrävning på vikingaön Birka. Under dagen hittades
bland annat en spjutspets. Justus och pappa Erik blev
guidade av docent Lena från Stockholms universitet.
Justus är född 2001 och har en allvarlig sjukdom som
gör vardagen extra tuff. Se filmen här!
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Kockläger
30 tjejer och killar från bland annat Karlskrona, Ludvika,
Rättvik, Nacka, Visby, Umeå, Karlstad och Kalmar
åkte på kockläger. Tillsammans med Min Stora Dags
ambassadörer: kockprofilerna Niklas Ekstedt och
Christian Hellberg lärde de sig mer om matlagning,
provade choklad och tävlade i pirogtillverkning. De lärde
sig även att duka vackra bord tillsammans med vår
partner Duni.

En dag på Gröna Lund
Familjen Bjurling som åkte till Gröna Lund berättar:
”Vi hade en jättetrevlig dag där barnen åkte karuseller, vi
åt mat, glass och skrattade massor! Linus och vi är
oerhört tacksamma! Linus är född med Pierre-Robin
sekvens, gomspalt och har dåligt immunförsvar. Vi har
många gånger varit nära att förlora honom vilket innebär
att han har gjort många operationer och har många
kvar. Varma kramar från oss alla!”
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Enlil såg Real Madrid i Rom
”Det var som om Enlil fick extra styrka och glädje av
resan och hängde utan problem med på alla aktiviteter
vi hittade på i Rom. Ni gav oss alla; Enlil, oss föräldrar
och storebror ett avbrott från vår vardag och vi fick
lägga allt som har med Enlils sjukdom åt sidan en
stund. Vi fick fina minnen och samlade energi och styrka
inför den kommande transplantationen. Det räcker inte
med ord att beskriva vår tacksamhet. Önskar jag kunde
krama er!” Så skriver åttaårige Enlils mamma. Enlil har
en sjukdom som heter Primär Hyperoxaluri (PH1). Enlil
åkte till Rom och såg en Champions League-match
mellan favoritlaget Real Madrid och Roma.

Morgans Wonderland
Även i år reste barn med allvarliga sjukdomar och/eller
diagnoser från hela landet, till San Antonio i Texas. Där
besökte de Morgans Wonderland världens enda temapark
för barn med funktionsvariationer.
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Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa i fokus
Under 2016 inleddes, med extra projektstöd på tre
miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet, ett arbete
att göra en ibland osynlig grupp barn mer synlig: barn
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
och/eller psykisk ohälsa. Bland dessa barn är utsattheten ofta extra stor då funktionsnedsättningen inte
alltid syns utanpå. Något som bidrar till lägre förståelse
och brist på sympati. Samtidigt är den livspåverkande,
ibland livshotande och livslång.
Min Stora Dags medicinska råd och de sjukhus vi
samarbetar med lyfter ofta vikten av att göra skillnad
för denna grupp barn. De inkluderas sällan av stöd och
aktiviteter.
Sedan 2016 har Min Stora Dag systematiskt arbetat med
att inkludera barn och unga med psykisk ohälsa och/eller
NPF. Under 2016 har vi genomfört flera Stora dagar för
denna grupp; 100 barn identifierades via Rädda Barnens
fyra traumaenheter, Elevhälsans pilotprojekt i Solna
kommun och Trygg Hansas Familjehjälpen.

Cirka 1 500 bio- och biomenybiljetter och 780 presentkort hos Tidningskungen har skickats till Barn och
Ungdomspsykiatrins mottagningar, Elevhälsan och
Rädda Barnen. Min Stora Dag fortsätter att anpassa
sina aktiviteter för att nå ännu fler barn och unga.
Fokusarbetet för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/psykisk ohälsa görs
tillsammans med rådgivande grupper, andra organisationer, intresseföreningar, hälso- och sjukvård samt
barn- och ungdomspsykiatrin med mål att:
•
•
•
•

öka antal aktiviteter för barn
göra en ibland osynlig grupp mer synlig
bidra till ökad kunskap
arbeta för attitydförändring
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Volontärer - förutsättning för förverkligade drömmar
Våra volontärer är kunniga och varmt engagerade
personer i hela landet. De är en förutsättning för
att Min Stora Dag ska kunna förverkliga drömmar
och genomföra aktiviteter. Volontärer organiserar,
koordinerar, medverkar och säkerställer hög kvalitet
utifrån barnens förmågor. Intresset att vara volontär
för Min Stora Dag är stort. Min Stora Dag har ökat

norrland

22 st

stockholm
med omnejd

v.Götaland

173 st

44 st

Skåne

27 st
214

kraven på sina volontärer, vilket har bidragit till ett
färre antal volontärer totalt sett under 2016 jämfört
med år 2015. Rekrytering genomförs två gånger
per år via minstoradag.org, där samtliga volontärer
intervjuas, lämnar referenser och ett utdrag ur
polisregistret. Under ett år arbetar varje volontär
ungefär 15 timmar för Min Stora Dag.

Min Stora Dags volontärer finns bland annat i:
Askim, Bara, Borlänge, Borås, Bro, Emmaboda, Eslöv,
Fagersta, Falkenberg, Falun, Floda, Färentuna, Gävle,
Göteborg, Götene, Halmstad, Hammarö, Harplinge,
Haverdal, Heberg, Helsingborg, Horred, Hudiksvall,
Huskvarna, Hyllinge, Hönö, Hörby, Jukkasjärvi,
Jönköping, Kallinge, Kalmar, Karlstad, Kiruna,
Klintehamn, Knivsta, Kode, Kungälv, Jönköping,
Linköping, Lomma, Luleå, Lund, Löddeköpinge, Malmö,
Mehedeby, Mora, Norrköping,Nykvarn, Nyköping,
Onsala, Piteå, Sala, Sandviken, Skellefteå, Skövde,
Stockholm, Stocksund, Stora Höga, Sundsvall,
Sunderbyn, Säffle, Sölvesborg, Tollarp, Torslanda,
Täfteå, Umeå, Uppsala, Varberg, Visby, Vreta Kloster,
Vänersborg, Västervik, Västerås, Växjö, Åhus, Åre,
Årsta, Älvsjö, Örebro, Örnsköldsvik

52
Några språk som våra volontärer talar:
Arabiska, Bosniska, Danska, Engelska, Farsi, Finska,
Franska, Grekiska, Italienska, Norska, Persiska,
Polska, Rumänska, Spanska, Syrianska, Turkiska,
Turkmeniska och Tyska

30 nya volontärer engagerades under 2016

Inget stoppar Ann-Charlotte, 73 år
2010 blev Ann-Charlotte pensionär efter att ha arbetat
som lärare i 43 år. En artikel i Sydsvenska Dagbladet som
handlade om en kvinna som arbetade för organisationen
Min Stora Dag väckte hennes intresse. Redan vid jul
samma år hade Ann-Charlotte genomfört sin första
Stora dag för ett barn. Det var en tjej som önskat att få
resa med sin familj till Teneriffa.
”Att jag blev volontär för just Min Stora Dag, beror
nog på att jag hela livet ägnat mig åt barn, som
jag älskar. Jag har ett eget barnbarn som är gravt
utvecklingsstört och därigenom fått god insikt i vården
och vet personligen vad ett avbrott, en paus från tillvaron
verkligen betyder för barn och familjer.”
”När jag blev pensionär 2010 kände jag att här
kan jag ju inte bara sitta. Jag har ju varit aktiv
som simlärare för barn och är fortfarande scoutledare
sedan många år”.
Önskningarna som Ann-Charlotte genom Min Stora
Dag har förverkligat genom åren är många. Allt ifrån att
hitta en rullstolscykel till att planera resor till värme och
bad, room-make-overs, helikopterflygningar, besök på
Harry Potter Museum, Disneyland och brandstation.
Ann-Charlotte har sedan hon började som volontär
hunnit förverkliga hela 40 enskilda önskedrömmar.
Och många fler lär det bli!

Om Ann-Charlotte
• 73 år, gift, bor i Eslöv, 2 barn och 6 barnbarn.
• Tidigare lärare på grundskola och särskola
• Engagerad i: Min Stora Dag, Scouterna och
Röda Korsets besöksverksamhet
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Hedersutmärkelsen - Mitt Stora Stöd
Genom den årliga hedersutmärkelsen Mitt Stora Stöd uppmärksammar vi personer
som osjälviskt och omtänksamt stöttar och uppmuntrar ett barn som under året
varit med på en aktivitet genom Min Stora Dag. Barn, familjer, anhöriga och närstående
nominerar. Och en jury utser mottagaren. Totalt nominerades i år 60 personer till
Mitt Stora Stöd.
11-åriga Eriks mamma Anna-Karin nominerade sin mor, 66-åriga Kerstin från Falköping:
”Erik fick sin diagnos, spiel meyer-vogt, för fyra år sedan, när han var sju år. Han var
fullt frisk fram till dess. Idag är Erik blind, har svårt att röra sig, har psykiska besvär
och mycket epilepsi. Från dagen vi fick veta vad som inte stämde med Erik, har alltid
mormor Kerstin funnits där och stöttat. Även om hon bor 15 mil bort är det aldrig
några problem. Ibland kommer hon över dagen.
Erik och mormor Kerstin har en fantastisk relation. Erik kan vara både psykiskt och
fysiskt krävande, men mormor Kerstin har aldrig tyckt att det varit jobbigt - tvärt om!
”Vi har det så roligt tillsammans, Erik är en så härlig kille! Vi har det så bra!” är det vi
alltid hör.
Mormor Kerstin är den allra bästa man kan ha. Förutom att umgås med Erik och ge
storebror extra uppmärksamhet - hjälper hon oss på alla sätt och vis för att försöka
göra vår vardag enklare.”

Min Stora Middag
Den årliga ”Min Stora Middag” är ett tillfälle för Min
Stora Dag att träffa bidragsgivare och nätverka med
samarbetspartners. Middagen ägde rum i oktober.
Stureplansgruppen, Junibacken och Zap Events bidrog
till genomförandet.
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Ökad insamling gör fler drömmar till verklighet

Viktiga privatgåvor

För att Min Stora Dag ska kunna fortsätta sitt arbete och ge fler barn från hela landet en viktig paus i
en tuff vardag, är ökad insamling en nödvändighet. De totala verksamhetsintäkterna för år 2016 blev
28,1 miljoner kronor.

Min Stora Dag strävar efter att ständigt öka antal månadsgivare och förenkla betalningsprocessen för givaren. 2016
års insamling från privatpersoner blev 9,5 miljoner kronor,
34 procent av verksamhetsintäkterna.

Verksamhetsintäkter 2016 blev 28,1 miljoner kronor

Under året tillkom nya månadsgivare, gåvobutiken på sajten
uppdaterades och Facebooks butiksfunktion togs i bruk.

9% Administration
5% Insamling
86% Barnens aktiviteter

privata insamlingsinitiativ
Under året genomfördes en rad privata insamlingsinitiativ till förmån för Min Stora Dag:
Hugos pappa Magnus arrangerade för andra året i rad
en insamling till förmån för Min Stora Dags arbete i
Hugos namn. Den inbringade hela 272 000 kronor.

verksamhetskostnader

11% Stiftelser
34% Privatpersoner

24% Företag

31% Föreningar

verksamhetsintäkter

Round Table Karlshamn arrangerade en förmånsafton
för vårt arbete. Den inbringade 200 000 kronor.
285 mil på cykel tur och retur Sala - Kebnekaise som
bestegs i snöstorm. Magnus Andersson deltog i Kropp
Challenge för Min Stora Dag och alla barn, efter att
dottern Salma förra året fick en Stor dag. Insamlingen
slutade på 107 492 kronor.
Elever på Johannes Petri skola sålde pyssel för 		
15 359 kronor.
Beckombergaskolans höstmarknad till förmån för
Min Stora Dag, 26 526 kronor.
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Vår ambassadör Tobbe Trollkarls lag i ”Fångarna på
Fortet” skänkte vinstsumman 30 000 kronor till oss.
Emil Eriksson i Karlskoga Hockey beslutade att skänka
hälften av sin personliga sponsring till oss.
Lokala organisationen ”Varberg för LIV” samlade in
pengar.
Spökvandring i Strängnäs var ett initiativ som bidrog
under året.
Barnens Dag Vimmerby engagerade sig för Min Stora
Dags arbete.
”Nostalgiafton i Saxdalens Folkets Hus” var ett initiativ
som bidrog.
Roger Tynell slog vad. Om Leksand Hockey gick upp i
SHL skulle han gå från Furudal till Leksand. Det slutade
med ömma fötter och ett bidrag till vårt arbete.
Elever på Gylle Skola röstade vad de skulle göra med
en upphittad hundralapp. De gav den till oss.

Företagsgåvor och samarbeten

Tillsammans med de företag som bidrar till vårt
arbete, är det möjligt att skapa stunder av glädje i
allvarligt sjuka barns vardagar.
Under året har vi bland annat erbjudit företag att
samarbeta fokuserat under en specifik månad, något
som uppskattats. Gemensamma krafter och resurser
har ökat möjligheterna för samstämmig kommunikation.
Vi vet att företags ansvar för sociala frågor, skapar
internt intresse och kollektiv känsla av att bidra till
något viktigt. Effekten syns hos medarbetare i ökat
engagemang och ökad lojalitet. Engagemanget driver
oss som insamlingsorganisation framåt. Det bidrar till
fler förverkligade drömmar för allvarligt sjuka barn.

Svenska PostkodLotteriet drivs av Novamedia
Sverige på uppdrag av den ideella föreningen Svenska
Postkodföreningen. Målet med verksamheten är att
bidra till ett starkt civilsamhälle genom att erbjuda
underhållande lotterier, vars överskott går till ideell
sektor. Svenska PostkodLotteriet är ett av Sveriges
mest populära lotterier med nära en miljon kunder.
Sedan starten 2005 har PostkodLotteriet genererat
8,3 miljarder till lotteriets förmånstagare. Min Stora
Dag som varit PostkodLotteriets förmånstagare
sedan 2009, fick år 2016 sju miljoner kronor. Det
betydelsefulla stödet möjliggjorde förutom ytterligare
Stora dagar även en betydelsefull resa för nio barn till
världsunika upplevelseparken för funktionsnedsatta;
Morgans Wonderland i Texas.

Ytterligare tre miljoner tilldelades ett specialprojekt
för att synliggöra barn med neuropsykiatriska
diagnoser och psykisk ohälsa. Vi kallar det för
”Osynlighetsprojektet”.

<
Trygg-Hansa och Min Stora Dag fortsatte det
samarbete som inleddes 2015 och som innebar att
Trygg-Hansa stöttar verksamheten med ett generöst
bidrag för att genomföra aktiviteter. Utöver bidraget
arrangerades en baddag i Umeå och en livräddardag
i Skanör.

<
Sedan flera år stödjer Lindex Min Stora Dags arbete.
Under 2016 har vi samarbetat kring olika barnaktiviteter,
bland annat när Bamse fyllde 50 år. Lindex tog då fram
en t-shirt som såldes till förmån för Min Stora Dag.

<
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Ving samarbetar med Min Stora Dag sedan många år.
Under en sommarmånad arrangerade Ving och flygbolaget Thomas Cook Airlines en insamlingskampanj
till förmån för Min Stora Dag.

mottagarna till årets utdelning av dryga 1,6 miljoner
kronor. Min Stora Dag var en av de stolta mottagarna.

uppleva speciella idrottsdrömmar och Min Stora Dag har
synts på en rad nya platser.

<
Varuhuset Göksäter på Orust tog under en period
betalt för sina bärkassar vid kassorna. Överskottet
skänktes till Min Stora Dag.

<
Euroflorist sålde en Önskebukett med gåvobevis till
förmån för Min Stora Dag. Tio procent för varje såld
bukett gick till Min Stora Dag.

<
Syster P specialdesignade armbandet ”Power of Colours”
för vuxna och barn med stenar i sju färger, med extra
stärkande symbolik. För varje sålt armband gick 100
kronor till Min Stora Dag.

<

<

Duni samarbetar med Min Stora Dag sedan ett par år
och bidrar till att möjliggöra de kockläger vi genomför.

Gålöstiftelsen skänkte under 2016 ett betydande belopp
till Min Stora Dags arbete för att förverkliga drömmar för
barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser.

<
Min Stora Dag har mottagit del av Naturkompaniets
”Naturbonus” som möjliggjort bland annat äventyrsläger
i Abisko. För att kunna skapa fler läger är bidraget
ovärderligt.

<
Bonjour Lantmännen sålde även i år stjärn-lussebullar
till förmån för oss under november och december.
1 krona per bulle gick till Min Stora Dag.

<
<

Samarbetet med Europcar innebär att för varje mil
som en hyrbil körs, skänker Europcar tre kronor till
Min Stora Dags arbete. Familjer i behov av bil i
samband med aktivitet får genom oss låna bil gratis
genom Europcar.

<

<

Kavlifonden som äger Kavlikoncernen, är en stiftelse
som förvaltar och delar ut koncernens överskott till
välgörande ändamål. Kavlis medarbetare röstade fram

Sedan 2016 är Min Stora Dag stolt partner till Lagardére
Sports Tennis & Golf Sweden. Samarbetet innebar
gemensamma aktiviteter under året. Barn fick

Korshags skänkte en dagskassa från sin delikatessbutik
i Falkenberg. De arbetar lokalt och vill årligen göra andra
tisdagen i oktober till ”den stora dagen” när alla hjälper till
för att öka kännedom om Min Stora Dags arbete.

<
Resan till en aktivitet är ofta en stor och spännande
upplevelse. Detta tack vare kunder och resenärer, hos
SJ och flygbolaget BRA, som skänkt sina prio- och
bonuspoäng till Min Stora Dag för att nyttja till resor.
Totalt 813 resor har bokats med SJ och närmare
100 flygresor genom BRA.
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Marknadsföring och Kommunikation
Under året har det proaktiva arbetet med sociala medier
och PR fortsatt att öka, då annonsering framförallt
görs genom annonsutrymme som Min Stora Dag
får pro bono eller till kraftigt reducerade priser. Totalt
var cirka 50 egna, tryckta annonser införda i tidningar
under året utöver olika kommunikationssamarbeten.
Därtill har annonsering via utrymme i tv, radio, events,
sociala kanaler och internetsajter gjorts för att öka
kännedom och engagemang för vårt arbete, liksom för
att öka insamlingen och antal nya givare.
Ett exempel är ”Tjuga-kampanjen” som under julen
bidrog till stor delning i våra egna sociala kanaler och
nya gåvor till verksamheten. Ett annat exempel är
sommarkampanjen som tillsammans med partners
gav stor synlighet på flyg, tåg och som genom events
ledde till ökat antal månadsgivare. Under politikerveckan i Almedalen i juli 2016 medverkade Min Stora
Dag genom Generalsekreterare Hélène Benno som var
moderator för vår partner Trygg-Hansas uppskattade
seminariepunkt ”Ung och Utanför”.

till 9005133

www

Press och sociala medier

Antal personer som vid årsskiftet gillade Min Stora
Dag, det vi gör och det vi berättar om i våra sociala
medier, var totalt 95 728 personer, en ökning med 36
procent sedan förra året. Vi har fortsatt att fokusera
på att berätta om vårt arbete via främst Facebook och
Instagram. Genom Facebook når Min Stora Dag organiskt
ut till cirka 60 000 personer varje månad. ”Organiskt”
innebär att inga pengar läggs på marknadsföring. Vi
har under året satsat lite extra på att berätta om vårt
arbete genom kortare filmer, eftersom en film säger
mer än en skriven berättelse. Både barn och föräldrar
har kommit till tals och tittaren tillåts följa med när en
dröm förverkligas. Totalt har 14 filmer publicerats, varav
filmen om sagokalaset på Stockholms slott med vår
beskyddare H.K.H. Prinsessan Madeleine nått ut till
1,9 miljoner personer via vår egen Facebook.

161 844 besök
ökning: 13%

Många är de äventyr och aktiviteter som inte kan berättas.
Men de vi får berätta om engagerar.
Min Stora Dag har omnämnts totalt 2 274 gånger på
webben i olika sammanhang (bortsett från egna sociala
medier och sajt) mellan 1 juni 2016 då mätningen startade
och fram till sista december. Fokus för pressarbetet
har under 2016 legat på att låta barn och familjer själva
berätta om sina äventyr tillsammans med Min Stora
Dag och om sin vardag. 488 olika digitala artiklar och
reportage har registrerats under kalenderåret 2016.
Ingen uppföljning görs av tryckta artiklar.

minstoradag.org

www

minstoradag.org

123 391 unika besökare
ökning: 11%
facebook

83 034 gillare
ökning: 34%
instagram

9 831 följare
ökning: 54%
twitter

2 056 följare
ökning: 15%
linkedin

807 följare
ökning: 91%
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Effektrapport 2016
Som medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) rapporterar Min
Stora Dag effekterna av sitt arbete enligt en given mall. Då Min Stora Dags syfte
enligt verksamhetens stadgar är konkret, är även årsredovisningen utformad som
en konkret redovisning över vad vi åstadkommit under året.
För att mäta den direkta effekten av vårt arbete - att önskningar som uppfylls och
våra aktiviteter blir den paus, det avbrott att längta till, vara med om och minnas
som Min Stora Dag strävar efter, har kvantitativa deltagarundersökningar börjat
genomföras under senare delen av 2016.
Det är dock för tidigt att till denna årsredovisning presentera resultat.
Ett forskningssamarbete har inletts med Anne Wennick som är universitetslektor
vid Malmö Högskola, legitimerad sjuksköterska (SSK), barnsjuksköterska (BSSK) och
lektor vid Institutionen för vårdvetenskap. Anne ska titta på den indirekta, långsiktiga
effekten av vårt arbete. I vilken mån aktiviteten blir ett positivt minne - och hur det
påverkar barn på längre sikt.
Min Stora Dag finns när fysisk och/eller mental smärta tynger och gör att många
känner sig utanför. Vi ger barn med svåra och livshotande sjukdomar och diagnoser
ett värdefullt avbrott från sjukhusvistelser, behandlingar och medicinering. Stora dagar
är aktiviteter som utifrån barnets perspektiv är något utöver det vanliga och fyller på
med energi och självkänsla. Min Stora Dags aktiviteter gav 2016 cirka 3 600 barn en
viktig paus som ger effekt både i ett kortare och längre perspektiv.

Vad vill Min Stora Dag uppnå?
Så många barn med svåra och livshotande sjukdomar och diagnoser som möjligt
ska få en viktig paus. De som kan komma i fråga har bland annat hjärtsjukdomar,
mag- och tarmsjukdomar, psykisk ohälsa och cancer. Min Stora Dags aktiviteter
flyttar fokus i en tuff vardag. Huvudmålet är att i en första, snart uppnådd, fas ska
4 000 barn varje år få en aktivitet för att sedan öka till 6 000 barn. Nya möjligheter att
ansöka utvecklas för att nå än fler barn som uppfyller de kriterier som finns i stiftelsens
stadgar. Samtidigt ökar förståelsen för sjukdomar och diagnoser hos de som är
engagerade och följer oss.

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar Min Stora Dag?
Min Stora Dag verkar över hela Sverige. All verksamhet och samtliga aktiviteter utgår
från barnets bästa enligt artikel tre i barnkonventionen. Min Stora Dag är medlemmar
i FRII och har 90-konto. Under 2016 har Min Stora Dag genom ett samarbete med
Rädda Barnen förmedlat aktiviteter via deras traumamottagningar. Kontakter
med andra organisationer har ökat vilket kommer att fortsätta. Genom bidrag från
PostkodLotteriet har ett projekt som riktar sig till barn med NPF, neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och/eller psykisk ohälsa, kunnat inledas 2016. Samarbete
med andra organisationer och föreningar är där en förutsättning.
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Vilka strategier har Min Stora Dag för att uppnå sina mål?
Vi arbetar utifrån en hållbar strategi som är utformad efter den föränderliga tid vi
verkar i. År 2016 implementerades ett nytt insamlingssystem. Några väsentliga
delar i strategiarbetet:
•

digital översyn - Inbegriper alla verksamhetens olika områden

•

ökad insamling - Analys och utveckling gällande privatgivare och företag

•

varumärket - Varumärkesplattformen ligger till grund för ett bredare omtag

•

fler barn - Fortsatt utveckling av samarbeten, ansökningar och nya plattformar

•

kommunikationsplattform - Hemsida och sociala medier stärks med enhetligt
språk

Vilken kapacitet och vilket kunnande har Min Stora Dag för att
uppnå sitt mål?
Kompetenta och engagerade medarbetare samt närmare 300 volontärer runt om
i Sverige är en förutsättning för att göra Stora dagar. Både vidareutveckling av
kompetens och ett genomtänkt mångfaldsarbete ingår i arbetet med att öka
kvantitet och stärka kvalitet.

Hur vet ni om Min Stora Dag gör framsteg?
Mål och resultat följs upp kvartalsvis och omprioriteringar görs då det behövs.
Arbetet med att utveckla tydlig effektmätning pågår. 2015 fick 3 000 barn och
unga någon aktivitet. 2016 ökade antalet till cirka 3 600. Min Stora Dag har tagit
initiativ till ett forskningsprojekt där ett antal familjer med barn som varit med
om en aktivitet ska djupintervjuas för att ge ytterligare insyn i betydelsen av att få
en aktivitet. Bland annat vittnar vårdpersonal om de positiva effekter, framför allt
psykiskt men även fysiskt, som en paus kan ge. Min Stora Dags ekonomi är i
god balans.

Vad har Min Stora Dag åstadkommit så här långt?
Startåret 2000 fick 23 barn en Stor dag. År 2016 fick cirka 3 600 barn en Stor dag.
Ytterligare 6 950 barn fick ett biopaket eller presentkort på en tidningsprenumeration
eller film. 2013 hade vi 2 500 följare på Facebook och år 2016 passerades 83 000.
Utmärkelsen Mitt Stora Stöd delades ut för tredje gången 2016 som uppmuntran till
någon som finns i vardagen och stöttar. Brev, mail och telefonsamtal från vårdpersonal,
föräldrar och barn visar positiva effekter som varar betydligt längre än en enda dag.
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Min Stora Dag är en insamlingsstiftelse som grundades år 2000 med ett kansli i
Stockholm. Organisationen är helt beroende av gåvor och bidrag från privatpersoner,
företag, föreningar och andra stiftelser. Min Stora Dags syfte är att ge barn i Sverige
med svåra och livshotande sjukdomar något utöver det vanliga, att sätta guldkant på
deras tuffa tillvaro. Visionen är att göra skillnad för alla barn med svåra sjukdomar
och diagnoser som behöver det och bredda organisationens målgrupp genom att
införliva ett bredare sjukdomsspektra. Företagssamarbeten bedrivs främst genom
insamlingar men även genom erhållna rabatter, entrébiljetter och att olika prio- och
bonuspoäng skänks. Min Stora Dags enskilt största gåva är sju miljoner kronor från
Svenska PostkodLotteriet. Skulle gåvan utebli är det en extern faktor som väsentligt
skulle påverka Min Stora Dag. Antalet välgörenhetsinitiativ och de omvärldsförändringar som sker, påverkar konkurrensen och organisationen på olika sätt vilket
ständigt måste tas i beaktande. Min Stora Dag har en webbshop som bedriver
skattepliktig verksamhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
•

Min Stora Dag får sju miljoner kronor från PostkodLotteriet

•

Min Stora Dag får tre miljoner kronor till Specialprojekt från PostkodLotteriet

•

förändringar i Min Stora Dags styrelse; Biörn Riese tillträder som ordförande och
Bodil Ericsson-Torp tar plats som ledamot

•

Min Stora Dag bjuder tillsammans med stiftelsens beskyddare 		
H.K.H. Prinsessan Madeleine in 12 barn till sagokalas på Stockholms slott

•

Mitt Stora Stöd delas ut för tredje gången. Denna gång till Eriks mormor Kerstin Ek

•

Lindex gör två barnevent till förmån för Min Stora Dag och bidrar på så sätt med
över 700 000 kronor

•

Min Stora Dag passerar 80 000 följare på Facebook

•

nio barn med varsin förälder åker till Morgan´s Wonderland i Texas, världens
enda temapark för barn med funktionsvariationer

•

Min Stora Dags insamlingssystem implementeras till fullo

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 Universitetssjukhuset.
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.
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Resultat och ställning
Intäkts- och kostnadsanalys (tkr)

2016

2015

2014

2013

2012

Verksamhetens intäkter

28 112

24 674

23 608

20 001

17 137

Ändamålskostnader

-20 525

-18 810

-14 878

-13 342

-13 027

Insamlingskostnader

-1 146

-1 647

-1 884

-1 561

-1 619

Administrationskostnader

-2 089

-1 643

-1 104

-532

-403

-23 760

-22 100

-17 866

-15 435

-15 049

4352

2 574

5 742

4 566

2 088

635

-888

13

139

228

4 987

1 686

5 755

4 705

2 316

73%

76%

63%

67%

76%

11,5%

13%

13%

11%

12%

12%

18%

25%

25%

33%

4%

7%

8%

8%

9%

Balansomslutning

31 623

23 049

21 017

14 459

9 878

Eget kapital

25 330

20 343

18 657

12 902

8 197

80%

88%

89%

89%

83%

Summa verksamhetskostnader
Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella investeringar
Årets resultat

Omsättningen under år 2016 uppgick till 28 112 tkr.
Insamlade medel från framför allt allmänheten, företag,
föreningar och andra stiftelser finansierar Min Stora Dags
verksamhet. Svenska PostkodLotteriet gav 7 000 tkr. Under
verksamhetsåret erhölls testamentsgåvor till ett belopp av
1 177 tkr. Årets resultat efter finansnettot uppgår till 4 987 tkr.

Nyckeltal
Ändamålskostnader/Totala intäkter
Adm- och insamlingskostnader/Totala intäkter
Insamlingskostnader/Medel från allmänheten
Insamlingskostnader/Insamlade medel

Konventionella nyckeltal

Soliditet
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Placeringspolicy

Framtida utveckling

Min Stora Dag har som policy att placera i finansiella placeringar med lågt risktagande,
stabil avkastning och att under alla omständigheter hålla stiftelsekapitalets realvärde
intakt. Placeringar ska enbart ske i likvida medel i svensk valuta, räntebärande
värdepapper, fonder som har som målsättning att skapa en långsiktig värdetillväxt
till väl avvägd risk med fokus på ränteplaceringar och/eller överlåtbara värdepapper
utgivna av svenska bolag eller som handlas på en reglerad marknad i Sverige.
Nuvarande placeringar som skett enligt tidigare placeringspolicy ska när så bedöms
lämpligt av placeringsansvarig, överföras till placeringar, i enlighet med placeringsreglerna. 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.

Min Stora Dag ska vara den organisation som erbjuder flest och mest kvalitativa
aktiviteter för barn med ett stort antal varierande svåra och livshotande sjukdomar
och/eller diagnoser. Allt Min Stora Dag gör kommer även framgent att utgå från
barnet, varje aktivitet är alltså barnets Stora dag. Vi verkar i en tid som präglas av
påverkan från händelser i världen och ständiga svängningar. Vårt byggande för
föränderlighet och arbetet med tydligare effektmätningar kommer att fortsätta under
2017 precis som ytterligare utveckling av ansökningsförfarandet. Våra omkring
300 volontärer som liksom barnen kommer från hela landet är en förutsättning för
många upplevelser och minnen. Min Stora Dag ska stärka arbetet med att bli den
mest attraktiva organisationen för engagerade volontärer. Allt för att så många som
möjligt av de barn som finns i Min Stora Dags målgrupp ska få ett viktigt avbrott i
en ofta tung vardag. Målet för 2017 är att nå 4 500 barn.

Övrig icke finansiell information
· för att värna om vår miljö skickas elektroniska nyhetsbrev till Min Stora Dags

gåvogivare. Även tack till gåvogivare skickas per mail eller sms. Min Stora Dag
kommer 2017 att skicka fakturor via mail till de gåvogivare som inte betalar direkt
via hemsidan.

· 2016 genomfördes en personalenkät.
· jämn fördelning mellan män och kvinnor är en målsättning. Av medelantalet
anställda under verksamhetsåret var 11 kvinnor och 5 män.

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. Styrelsen sammanträdde vid fyra tillfällen
under 2016.

· Min Stora Dag har tecknat kollektivavtal med Unionen/Akademikerna.
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Styrelsen år 2016
Biörn Riese, ordförande

Fredrik Hillelson, ledamot

Närvaro: 4/4
Nuvarande befattning: Senior Adviser, Advokat, Jurie Advokat AB.
Andra betydande befattningar: Styrelseordförande American Chamber of Commerce,
Styrelseordförande Axis AB (publ), Styrelseledamot Institutet Mot Mutor, Styrelseordförande Stiftelsen Mercuri Urval.

Närvaro: 4/4
Nuvarande befattning: Grundare och VD Novare Human Capital.
Andra betydande befattningar: Personaldirektör Investor AB och Accenture
Sweden, Expatriate Manager Scania samt officer i amfibiekåren.

Jan Söderberg, ledamot
Närvaro: 4/4
Nuvarande befattning: Styrelseordförande i Söderbergföretagen.
Andra betydande befattningar: Styrelseledamot i Ratos, Blinfyrar, 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: 2/4
Nuvarande befattning: Senior professor kirurgi vid Karolinska Institutet.
Andra betydande befattningar: Tidigare överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Ordförande i Serafimerlasarettets Forskningsstiftelse och Kicki Wallers
Bröstcancerfond. Ledamot i Åke Wibergs Stiftelse för Medicinsk Forskning.

Bodil Ericsson Torp, ledamot
Närvaro: 1/2
Nuvarande befattning: VD, Aller Media AB.
Andra betydande befattningar: Ledamot i nordisk koncernledningsgrupp för Aller
Holding A/S. Styrelseordförande i OTW Group AB, MYM Custom Publishing AB och
FAB Media AB. Styrelseledamot i Tidsam och Sveriges Tidskrifter.

Hélène Benno, ledamot
Närvaro: 4/4
Nuvarande befattning: Generalsekreterare Min Stora Dag.
Andra betydande befattningar: Styrelseledamot Elsa och Harry Gabrielssons stiftelse,
Journalist senast på SVT nyheter, Ledningsgruppen CSR-företaget RespectEurope,
Konsult Barnombudsmannen.

Anna Qviberg Engebretsen, ledamot
Närvaro: 4/4
Nuvarande befattning: Styrelseledamot Bilia AB, Investment AB Öresund, MQ Holding AB, Fabege AB.
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Arvode
Styrelsen och dess ledamöter arvoderas inte för sina uppdrag.

Övrig information
90-konto

Ledningsgrupp

Min Stora Dag har 90-konto: BG 900-5133 och PG 90 05 13-3 samt 		
PG OCR 90 04 97-9. Min Stora Dag granskas av Svensk Insamlingskontroll.

I ledningsgruppen ingick under året generalsekreterare Hélène Benno, 		
Margareta Nilsson, Kerstin Burén samt Marie-Louise Schöldtz.

FRII

Revisor
Anette Envall Svahn, auktoriserad revisor, KPMG AB.

Kansli
Min Stora Dags kansli ligger i Stockholm på Hälsingegatan 47.

Min Stora Dag är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) som
arbetar för etisk och professionell insamling. Min Stora Dag tillämpar FRIIs
kvalitetskod för insamlingsorganisationer. 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 produkter.
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Resultaträkning
Not

2016

2015

Verksamhetsintäkter
2
Gåvor		
Bidrag		
Nettoomsättning		

27 029
927
156

24 206
387
81

Summa verksamhetsintäkter

28 112

24 674

Verksamhetskostnader
3, 4
Ändamålskostnader		
Insamlingskostnader		
Administrationskostnader		

-20 525
-1 146
-2 089

-18 810
-1 647
-1 643

Summa verksamhetskostnader		

-23 760

-22 100

Verksamhetsresultat		

4 352

2 574

5
6

639
-4

-888
-

Summa resultat från finansiella poster		

635

-888

Resultat efter finansiella poster		

4 987

1 686

Årets resultat

4 987

1 686

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
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Balansräkning
Tillgångar

Not

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror		
Förskott till leverantörer		
Summa varulager mm		

2016

2015

101
15
116

69
15
84

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		 15
Övriga kortfristiga fordringar		
145
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
7
1 742
Summa kortfristiga fordringar		
1 902

370
25
1084
1 479

Kortfristiga placeringar
8
Kassa och bank		
Summa omsättningstillgångar		
Summa tillgångar		

6 391
23 214
31 623
31 623

10 363
11 123
23 049
23 049

Eget kapital
Stiftelsekapital		 50
Balanserat kapital		
20 293
Årets resultat		
4 987
Summa eget kapital		
25 330

50
18 607
1 686
20 343

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		
Balanserade projektbidrag
9
Övriga kortfristiga skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
10
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

511
563
267
1 365
2 706
23 049

Förändringar av eget kapital
			
Stiftelse kapital
Balanserat kapital
Totalt eget kapital
Ingående balans
50
20 293
20 343
Årets resultat
4 987
4 987
Utgående balans
50
25 280
25 330

Eget kapital och skulder

1 929
2 635
309
1 420
6 293
31 623
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Insamlingsorganisationen upprättar årsredovisningen med tillämpning av 		
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.

till verkligt värde. I de fall organisationen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan
minskas gåvans värde med ersättningen.

Bidrag

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.

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts.
Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget
uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår
som den kostnad bidraget är avsett att täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag värderas till det verkliga
värdet av den tillgången som organisationen fått eller kommer att få.

Gåvor

Nettoomsättning

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.

Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. Avser
försäljning av produkter från stiftelsens webbshop.

Verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och
administrationskostnader.

Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Gåvor av exempelvis
aktier, fastigheter och konst intäktsredovisas vid gåvotillfället. 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 bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar.
Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas som huvudregel
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Noter
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.

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.

Insamlingskostnader

Balansräkningen

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.

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat
anges nedan.

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.

Leasing
Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella det vill säga
leasingavgiften redovisas linjärt över leasingperioden.

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde
med tillägg för direkta transaktionsutgifter.
Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta
värdets princip det vill säga till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
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.

< 27 >

Noter
Lager av handelsvaror
Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta
av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
I de fall organisationen erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas
en skuld.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
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Noter
Not 2

Insamlade medel

Gåvor som redovisats i resultaträkningen		
Insamlade medel
Allmänheten		
Företag		
Föreningar		
Andra organisationer		
Externa stiftelser och fonder		
Summa gåvor		

2016

2015

9 481
6 640
8 378
5
2 525
27 029

8 978
5 636
6 735
14
2 843
24 206

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel (uppskattade belopp ej bokfört)			
Annonser 		
3 800
Licenser		 60
Konsulttid		 100
Transport		
80
Fri hyra		
190
Teknik		 100
Summa		
4 330
Bidrag som redovisats som intäkt
Insamlade medel
Förening		364
Externa stiftelser och fonder		
563
Summa bidrag		
927
Nettoomsättning
Nettoomsättning		
Summa nettoomsättning		

156
156

		 2016
Totalt insamlade medel består av följande
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen
27 029
Gåvor som inte har registrerats i resultaträkningen
4 330
Bidrag som redovisats som intäkt
927
Nettoomsättning som redovisats som intäkt
156
Summa insamlade medel
32 442

2015
24 206
2 350
387
81
27 024

Not 3 Leasing
1 900
Min Stora Dag leasar framförallt kontorslokaler och annan kontorsutrustning. Kostnadsförda
60
leasingavgifter uppgår till 527 tkr (535 tkr). Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:
100		
		 2016
2015
190
Inom 1 år
227
520
100
2-5 år
72
224
2 350
Senare än 5 år
Summa
299
744
Avtalet om lokalhyra i Stockholm sträcker sig till 2017-05-31 med möjlighet till förlängning.
387
387

81
81
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Noter
Not 4

Medelantal anställda, personalkostnader och
arvoden till styrelsen

		 2016
Medelantalet anställda
Kvinnor		 11
Män		 5
Totalt		
16

Styrelsearvode
Styrelsens ledamöter är inte arvoderade.
2015
12
2
14

Könsfördelning bland styrelseledamöter och
ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor		 3
Män		 4
Totalt		 7

2
4
6

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar:
Generalsekreterare		 701
Övriga anställda		
4 745
Totala löner och ersättningar		
5 446

704
4 663
5 367

Sociala kostnader		
Pensionskostnader exkl löneskatt		

1 691
338

1 705
372

Ideellt avtal
Under året har 266 (300) personer arbetat ideellt som volontär för Min Stora Dag. De är en
förutsättning för att Min Stora Dag ska kunna förverkliga drömmar och genomföra aktiviteter.
Volontärer organiserar, koordinerar och medverkar - och säkerställer hög kvalitet utifrån barnens
förmågor. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.
Avtal om avgångsvederlag
Enligt gällande avtal utgår ej något avgångsvederlag för generalsekreteraren.

Av pensionskostnaden avser 106 tkr (95 tkr) organisationens generalsekreterare.
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Noter
Not 5

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

		 2016
Utdelningar		 511
Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar		
Nedskrivningar korta placeringar		
Återföringar av nedskrivningar		
128
Summa		 639

Not 6

2015
0

2015
129
29
926
1 084

Kortfristiga placeringar

Balanserade projektbidrag

		 2016
Pågående projekt		
2 635
Summa		
2 635

Not 10

2015
855
269
138
103
1365

Ställda säkerheter

		 2016
För egna avsättningar och skulder			
För egna ansvarsförbindelser		
Summa ställda säkerheter		
0

Not 12

2015
562
562

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

		 2016
Upplupna semesterlöner		
825
Upplupna sociala avgifter		
259
Beräknad löneskatt på pensionskostnader		
168
Övriga poster		
168
Summa		 1420

Not 11

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

		 2016
Förutbetalda hyror		
129
Förutbetalda leasingavgifter		
4
Licenser		
80
Aktiviteter		
1 529
Summa		
1 742

Not 8

2015
631
-877
-642
-888

Räntekostnader och liknande resultatposter

		 2016
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter		
4
Summa		 4

Not 7

Not 9

2015
0

Eventualförpliktelser

		 2016
Summa eventualförpliktelser		
0

2015
0

Kortfristiga placeringar förvaltas enligt stiftelsens placeringspolicy.
Redovisat värde		Marknadsvärde
Värdepapper
6 391		
6 391
Summa kortfristiga placeringar
6 391		
6 391
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Stockholm, 10 maj 2017

Biörn Riese
ordförande

Jan Söderberg
ledamot

Jörgen Nordenström
ledamot

Anna Qviberg Engebretsen
ledamot

Fredrik Hillelson
ledamot/generalsekreterare

Bodil Ericsson Torp
ledamot

Hélène Benno
ledamot/generalsekreterare
Min revisionsberättelse har lämnats 17 maj 2017.

Anette Envall Svahn
Auktoriserad revisor
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