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Tänk vad tiden går fort när man har roligt. Eller snarare 
när man får se andra ha roligt. Och när man förstår vilken 
stor skillnad det där roliga gör. Tusentals barn har under 
Min Stora Dags 17 år fått vara med om något alldeles 
speciellt. Som generalsekreterare har jag varit med fem 
av dessa men nu är det dags att gå vidare. Tillsammans 
med dedikerade medarbetare har jag haft förmånen 
att få vara med om att vi öppnat upp för ansökningar 
som gett fler barn möjlighet att få en Stor Dag, breddat 
så att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 
psykisk ohälsa inkluderats, nära nog dubblat insamlade 
medel och fått över fyrtio gånger så många följare på 
Facebook. Bland annat. Men framför allt är det med 
varmt hjärta jag ser att fler barn och unga än någonsin 
i år fått vara med om något utöver det vanliga genom 
Min Stora Dag. Dessa barn har tillsammans över 140 
olika allvarliga sjukdomar och diagnoser. Mag- och 
tarmsjukdomar, tumörer, organ som inte fungerar och 
måste bytas ut, diabetes, autism och hjärtan som inte 
slår som de ska. Alla är unika och har sin egen variant och 
eventuella kombination. Väldigt många kämpar med fler 
än en utmaning. De är barn som på olika vis finns i allas 
vår närhet, de som får lindring, lättnad och livsglädje 
genom Min Stora Dag.

Kämpar är de allihop. Både de, deras syskon och föräldrar 
är värda tapperhetsmedaljer. Varenda en som jag mött 
hyser jag respekt och beundran för. Föräldrar och syskon 
som självklart och ständigt finns och bokstavligen lyfter, 
torkar, tröstar, medicinerar, förklarar, skäller och skojar. 
Hela tiden. För att en ovanlig vardag ska vara så vanlig 
som det går. Tänk att de orkar.

Barn som får något genom Min Stora Dag bor över hela 
Sverige, från norr till söder.  Somliga är födda i Aleppo, 
andra i Arboga. Vissa har föräldrar från Malmö, några 

Generalsekreteraren 
har ordet

från Mogadishu. De har inga eller flera syskon, har rest 
ofta eller aldrig åkt tåg och omges av både vanliga och 
ovanliga familjer. I år har våra engagerade medarbetare 
och volontärer gjort stor skillnad för 4 560 barn. Det är vi  
stolta över. För många av dessa barn har en Stor Dag 
dubbel effekt. Både stoltheten i att kunna ta med föräldrar 
och syskon på något speciellt men även att helt enkelt 
få göra något alls när det är lov. Att ha något som inte 
rör sjukhus eller behandlingar att berätta för klassen. 
Kanske om en resa till en djurpark med övernattning på 
ett mysigt hotell.

Årets Osynlighetsprojekt är något annat vi är stolta över. 
Ett projekt som med specialbidrag från Postkodlotteriet 
haft fokus på att uppmärksamma och inkludera barn 
och unga med smärta som finns på insidan men inte  
alltid syns på utsidan, som autism, ADHD och/eller 
psykisk ohälsa. Min Stora Dag har initierat förberedelse-
filmer som ger trygghet inför Stora Dagar och samtalat  
i Osynlighetspodden men framför allt har vi gjort fler  
Stora Dagar som anpassats. Vi har fått tänka efter före. 
Det har gett ny kunskap som vi använder dagligen och 
även försöker sprida.

Det är många barn som då och då finns i tankarna. 
Efter det här året tänker jag ibland på femårige Almin 
som har epilepsi, kramper och koordinationsstörning. På 
hans mamma Senadina, pappa Dino och hans storebror 
sjuårige Melvin som är den mest omtänksamme jag mött.  
Melvin stöttar ständigt sin lillebror och fick i år vår ut-
märkelse Mitt Stora Stöd. Almin är en av alla som fått en 
Stor Dag i år. En annan är Ebba. Så här skriver hennes 
mamma om vad det betyder: 

”En paus från vardagen och något som plåstrar om det 
själsliga såret att inte vara som alla andra.”

Det är just precis det som Min Stora Dag vill fortsätta ge 
barn i Sverige med allvarliga sjukdomar och diagnoser.  
En paus från vardagen och något som plåstrar om och 
ger kraft.

Hélène Benno 
Generalsekreterare 
Min Stora Dag
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Min Stora Dag i korthet 

• Finns för barn mellan 4–18 år.

• Fokuserar inte på specifika sjukdomar eller diagnoser.

• Är en icke vinstdrivande stiftelse.

• Får inga statliga eller kommunala bidrag.

• Volontärer och sjukvårdspersonal är en viktig del av verksamheten.

• Drivs med insamlade medel från privatpersoner, företag, 
 föreningar och andra stiftelser.

• Har verksamhetsintäkter år 2017 på 29,9 miljoner kronor.

• Antalet Stora Dagar 2017 4 560 (3 570) en ökning med 28%.

• 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.

Verksamhetsberättelse
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Stora Dagar

Stora Dagar biobiljetter och tidningsprenumerationer 
Varje år delar Min Stora Dag ut ett stort antal biobiljetter och tidnings-
prenumerationer till barn och unga som vistas mycket på sjukhus och 
i hemmet. Under 2017 har Min Stora Dag skickat ut 11 055 st (6 950 st) 
biobiljetter och tidningsprenumerationer. Att efter en undersökning, 
provtagningar eller jobbigt besök kunna ge en gåva till barnet 
betyder mycket. Det ger både direkt glädje och något att längta till 
när man planerar vilken film man ska se.

För dem som av olika orsaker inte har möjlighet att ta sig utanför 
hemmet eller sjukhuset kan en tidningsprenumeration ge ett avbrott 
då man kan beställa den där tidningen man gillar att läsa eller 
hyra en film. 

Biljetterna och prenumerationerna skickas till samtliga universitets-
sjukhus och barnkliniker samt de BUP-avdelningar vi har etablerat 
ett samarbete med som sedan ser till att de fördelas bland barn som 
behöver en uppmuntran.

”När livet ger så mycket 
motstånd varje dag och 
skola och socialt liv är 
svårt är det fantastiskt 
att få se sitt barn få 
må så bra som han fick 
göra under detta dygn.”
 
Pappa till 7-åriga Mirko

”Jag är jättetacksam 
för att jag fick ta 
del av Gröna Lunds-
paketet. Och roligast 
var faktiskt med 
mamma. Bara hon  
och jag en hel dag!”
 
Fredrik, 10 år

Att få en Stor Dag är att få vara med 
om något som ger ett avbrott från en 
tung vardag. Ett avbrott som styr om 
tankar och känslor, som fyller på med 
kraft och positiva minnen. Det kan  
vara något omtumlande som att träffa 
en idol eller bestiga berg. I barnets 
värld kan även att bo på hotell, ha 
ett kul kalas eller åka på ett häftigt 
läger vara speciellt och ge det där 
extra som kan stärka både humör och 
självkänsla. Något som ger ork när  
det behövs. Vem som vill ha vad, eller 
när det behövs, varierar. Därför har 
våra Stora Dagar lite olika utformning 
och omfattning. Allt från att få en egen 
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 går 
också att ansöka till Stora Dagar där  
flera barn och unga deltar. Spännande 
läger, kul konserter, inträde till nöjes-
parker eller äventyrsbad och massor 
av annat. Vilket som är roligast, 
coolast eller ger mest? Det avgör  
alltid barnen.

Ansökan till Min Stora Dag
2015 lanserades möjligheten att 
ansöka om en Stor Dag. Initialt, under 
2015 och 2016 var det endast möjligt 
att ansöka till ospecificerade Stora 
Dagar i grupp samt läger. Under 2017 
utökades möjligheten att ansöka om 
en Stor Dag via hemsidan. Tack vare 
detta så ökade antal inkomna och 
godkända ansökningar med 720 % 
2017 jämfört med år 2016.
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Elin på Nobelfesten
18-åriga Elin från Vara som är njur-
transplanterad önskade att få gå 
på festernas fest, Nobelfesten! På 
Nobeldagen stylades Elin av proffs 
och blev fin inför prisutdelningen 
i Konserthuset och kvällens festlig-
heter i Stadshuset. Innan middagen 
blev Elin intervjuad av SVT i 
direktsändning.

– Kvällen var helt magisk! Det var som 
jag föreställt mig. Jag kände mig som 
en prinsessa. Höjdpunkterna under 
kvällen var litteraturpristagarens tal, 
att få bli intervjuad i TV och få så 
mycket positiv uppmärksamhet. 
Jag vill verkligen tacka Min Stora Dag 
för all hjälp och jag känner att denna 
helg verkligen varit en av de bästa, 
säger Elin.

Filip och clownerna
När 6-åriga Filip tillbringade mycket 
tid på Astrid Lindgrens barnsjukhus i 
Stockholm, på grund sin inflammation 
i ryggmärgen, mötte han clownerna 
Pajette och Milda Matilda från 
Glädjeverkstan.

Clownerna brukar besöka barnen på 
de olika avdelningarna och ge dem 

ett skratt och något kul att tänka 
på. När Filip fick chans att önska 
sig något av Min Stora Dag så ville 
han gärna träffa sjukhusclownerna 
igen! Min Stora Dag såg till att 
clownerna kom ner till Karlskrona för 
att överraska Filip på skolan. De hade 
sedan ett överraskningskalas med 
Filip och hans kompisar. 
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”När man är på en 
vanlig nöjespark i 
Sverige så är det han, 
och kanske några 
till i rullstol, men inte 
många. Och då blir 
man ju udda, men här 
är allting normalt.” 
 
Pappa till 9-åriga Erik

Morgans Wonderland
För tredje året i rad reste Min Stora 
Dag tillsammans med 10 barn till 
nöjesparken Morgans Wonderland i 
San Antonio, Texas. Det är världens 
första och enda nöjespark som är helt 
anpassad för barn med funktions-
nedsättningar. 

Nytt för årets resa var ett besök i den 
nybyggda vattenparken Morgans 
Inspiration Island, som även den är 
helt anpassad för barn med olika 
funktionsnedsättningar, fysiska som 
psykiska. Med på resan fanns bland 
annat Erik, Anton, Tekla och Meya, 
alla med olika funktionsnedsättningar, 
som alla älskar att bada och kunna 
leka utan hinder.

Aaron på Legoland
8-åriga Aaron från Uppsala var mycket 
stolt över att kunna bjuda med familjen  
på sin Stora Dag då han önskade att 
åka till Legoland! ”Det var verkligen en  
resa vi behövde för både kropp och  
själ” – skrev Aarons mamma efteråt. 
Aaron föddes med ett komplicerat 
hjärtfel och har genomgått flera hjärt-
operationer, han har också behandlats 
för cancer.

Visa och jättekaninen
På sin alldeles egna Stora Dag önskade 
6-åriga Visa från Töllsjö att få åka till 
världens största leksaksaffär, Hamleys 
i London.

Där ville hon köpa en jättestor gose-
djurskanin! Känslan av att stå utanför 
butiken med den stora kaninen var 
något som hon verkligen såg fram 
emot. Turligt nog var kaninen inte för 
stor för att få följa med på flyget hem. 
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Osynlighetsprojektet är en viktig del i 
Min Stora Dags breddning när det gäller 
allvarliga sjukdomar och diagnoser. Tack 
vare ett öronmärkt ekonomiskt stöd från 
Svenska Postkodlotteriet har Min Stora 
Dag kunnat genomföra denna satsning 
med barn och unga med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar som till exempel 
ADHD och autism och/eller psykisk  
ohälsa. Projektet hade fyra delmål och 
har främst ägt rum under 2017, då vi nu 
inkluderat denna stora och utsatta grupp  
i verksamheten. 

Aktiviteter
Målet har varit att påtagligt öka och 
anpassa Min Stora Dags aktiviteter för en 
underrepresenterad grupp. Under 2017 
har vi anordnat tre Stora Dagar Läger 
och en Stor Dag Grupp, specifikt för barn 
inom Osynlighetsprojektets målgrupp. 
Utöver detta har vi på olika sätt utvecklat 
våra Stora Dagar för att bättre passa 
dessa barns förutsättningar och behov. 
Exempel på sådana anpassningar är våra 
förberedelsefilmer, som är tänkta att 
möta målgruppens extra stora behov av 

tydlighet och noggranna förberedelser 
inför en aktivitet. 

Vi har också arbetat med att informera 
om att barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa 
ingår i vår verksamhet. Denna satsning 
hade omedelbar effekt. Av de över 2 000 
aktivitetspaket som delades ut under 2017 
hade över hälften av mottagarna en 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 
Responsen har varit överväldigande 
positiv. Många familjer lyfter särskilt 
betydelsen av att Min Stora Dag ser 
hur tufft deras barn har det, trots att 
svårigheterna inte alltid syns på utsidan.

Ökad kunskap
Kunskapsökning genom samarbeten, 
seminarier, forskning/mätning och 
informationsmaterial. I Osynlighets-
rapporten – vår kartläggning av 
allmänhetens kunskap och attityder 
kring personer med ADHD och autism/
Aspergers syndrom – framgår tydligt att 
fördomarna och okunskapen om dessa 
diagnoser fortfarande lever kvar. Under 

2017 har vi därför på olika sätt arbetat för 
att sprida kunskap, bland annat genom 
föreläsningar, seminarier och kampanjer 
i sociala medier. 

När vi i slutet av projektet genomförde en 
uppföljning av rapporten kunde vi se att 
kunskapen delvis ökat. Även om vi inte kan 
ta åt oss hela äran för detta är vi glada 
och stolta över att ha varit del i en positiv 
utveckling där flera aktörer engagerar sig 
i frågan.

Alla ska synas
Lyfta barnets röst och egna erfarenheter 
av att leva med en diagnos/sjukdom som 
inte alltid syns på utsidan - men känns 
inuti. En central del av Osynlighets-
projektet har varit att lyfta fram barn 
och lyssna till deras egna tankar och 
erfarenheter av att leva med diagnoser. 
Vi kan formulera det på alla möjliga och 
omöjliga sätt, men när 10-åriga Natalie 
(som har ADHD och Aspergers syndrom) 
själv berättar om hur hon inte orkar leka 
med kompisar för att hon blir så utmattad 
av alla intryck går det inte att värja sig för 

hur tuff hennes vardag är. Tillsammans 
med 11-åriga Molly, 8-åriga Vincent och 
alla de intervjuade i Osynlighetspodden 
utgör hon projektets absoluta kärna.

Attitydförändring
Arbeta för attitydförändring vad det gäller 
såväl individers som samhällets acceptans 
och syn på den här gruppen barn och 
unga och deras möjligheter. Genom hela 
Osynlighetsprojektet har vi arbetat utifrån  
övertygelsen att ökad kunskap och 
förståelse i sin tur bidrar till förändrade 
attityder. Genom att sprida information, 
lyfta fram barns röster – och upprepa 
vikten av att fokusera mer på vad barn 
är bra på – hoppas vi därför ha bidragit 
till en välbehövlig attitydförändring i 
samhället i stort. 

För att summera kan vi konstatera att 
Osynlighetsprojektet varit en lyckad 
satsning för Min Stora Dag som fört med 
sig positiva effekter både för barnen och 
organisationen.

Osynlighetsprojektet

”Jag tycker det var så kul 
att få göra något som hela 
familjen kunde vara med 
på. Det kändes som att jag 
bidrog till något skoj för alla, 
eftersom att min sjukdom 
ofta tar upp allas tid.”
 
Stella, 8 år
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Markus på Sven-Harrys
Min Stora Dag tycker att vi alla borde 
bli bättre på att prata om vad barn 
är bra på, istället för att fokusera på 
vad de inte kan. Det är ingen konst när 
det kommer till Markus, som är 13 år 
och fotograf. Markus har diagnoserna 
autism, lindrig utvecklingsstörning, 
språkstörning och ADHD – genom sina 
fotografier förmedlar han sitt sätt att 
se på världen.

Den 13 september–15 oktober 
2017 anordnade Min Stora Dag en 
utställning med Markus fotografier 
på Sven-Harrys konstmuseum i 
Stockholm. På utställningens första 
dag visades fotografierna även upp 
på Min Stora Dags seminarium på 
Gröna Lundsteatern, där Markus 
hyllades av besökarna och fick träffa 
Min Stora Dags beskyddare H.K.H. 
Prinsessan Madeleine.

E-sportläger
Helt nya e-sportlägret blev en succé för 
barn med neuropsykiatriska diagnoser.

I november anordnade Min Stora Dag 
sitt första e-sportläger. 24 ungdomar 
inbjudna av Autism-och Asperger-
förbundet deltog. En lägerhelg där 
det populära datorspelet Overwatch 
var i fokus med coacher på plats 
och turneringar. Många av barnen 
öppnade upp sig mer och mer och 
gick utanför sin komfortzon.

”Det var verkligen Melindas Stora 
Lägerhelg! Hon är väldigt blyg inför 
främmande människor men redan på 
lördagen började hon prata med andra 
och speciellt nu när det var hennes 
favoritämne e-sport. Det var skönt att 
vara med på någonting där de förstod 
Melindas Asperger/ADHD” – berättade 
Melindas mamma efter lägret.

”Det var ju verkligen fantastiskt att se 
barnen så snabbt koppla av och hur 
känslan av att få spela och umgås 
via datorn så snabbt spillde över på 
verkliga livet. De öppnade upp sig 
för varandra och tog kontakt. Jag 
kommer heller aldrig att glömma den 
av glädje gråtande mamman som 
försökte förklara hur stort det var 
att hennes son var glad, lugn och 
att han spontant tydde sig till en av 
volontärerna.” – volontär från Autism-
och Aspergerförbundet. 

”Det var skönt att vara 
med på någonting där 
de förstod Melindas 
Asperger/ADHD.”
 
Mamma till Melinda
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När livet inte följer manus 
Som en av de absolut viktigaste 
delarna av Osynlighetsprojektet 
arrangerade Min Stora Dag ett 
seminarium på Gröna Lundsteatern 
i Stockholm den 13 september om 
barn och unga med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) och/
eller psykisk ohälsa. Temat för dagen 
var ”När livet inte följer manus” och 
de inbjudna talarna delade med 
sig av personliga och professionella 
perspektiv på ämnet. Min Stora Dags 
generalsekreterare Hélène Benno var 
moderator. Sophie Dow, grundare 
av organisationen Mindroom, Pelle 
Törnberg, före detta mediechef och 
näringslivspersonlighet, Gordon 
Hartman, grundare av Morgan’s 
Wonderland, Morgan’s Inspiration 
Island och The Academy samt Fredrik 
Westin som alla delade med sig av 
tankar och erfarenheter. 

Samtliga är föräldrar till barn med 
särskilda behov. De berättade om sorg,  
utmaningar och svårigheter – men 
framför allt om glädje och inspiration. 
Det mottogs med både skratt och 
tårar bland publiken. Steve Berggren, 
legitimerad psykolog och specialist i  
neuropsykologi på Karolinska Institutet 
och Rebecca Anserud, författare och 
föreläsare som själv diagnosticerats 
med ADHD och bipolär sjukdom typ 1, 
bidrog med reflektioner. 

Företagspartners, andra organisationer, 
vårdpersonal samt representanter 
för skola och media var inbjudna. 
Min Stora Dags beskyddare H.K.H. 
Prinsessan Madeleine närvarade. 
Det blev en stark och kunskapsfylld 
dag. Åhörare hörde av sig efteråt och 
berättade om hur seminariet gett 
kunskap och nya insikter, både privat 
och professionellt. Ett gott och viktigt 
betyg för Min Stora Dag.

Osynlighetsprojektet 
verkar för att lyfta 
barnets röst och egna 
erfarenheter av att 
leva med en diagnos/
sjukdom som inte 
alltid syns på utsidan 
– men känns inuti.

”Min Stora Dag hjälpte 
inte bara barnet, utan 
hela familjen att få 
andas tillsammans.”
 
Mamma till 12-åriga Alvar 
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Äventyrslägret vid Höga Kusten
Äventyrslägret i Friluftsbyn vid Höga 
Kusten var årets största läger där hela 
28 ungdomar med olika allvarliga 
sjukdomar och diagnoser från hela 
landet deltog. 

Under fyra dagar fick ungdomarna 
testa på paddling, klättring och 
vandring. De var många som över-
vann sina rädslor och pushade sig 
till att testa nya saker. 

”Att bara få komma bort från den 
tuffa vardagen och bara skratta och 
må bra, det är något jag inte har gjort 

på länge så det här var fantastiskt. 
Om det är något jag lärt mig den 
här helgen är det att man kan klara 
av precis vad som helst bara man 
har viljan! Inget kan gå fel bara man 
vågar testa! ” – skrev Salma, 17 år 
som har barnreumatism och alopecia.

Min Stora Dags nye ambassadör 
Robin Trygg var med under hela lägret 
och peppade ungdomarna! Förutom 
alla äventyrliga aktiviteter blev det  
många samtal runt lägerelden och nya  
sjukdomsöverskridande vänskaper 
bildades.

En Stor Dag i Muminvärlden
Nio barn med familjer möttes redan i 
ankomsthallen upp av Mumin och Lilla My 
som följde dem ombord på Silja Line-
kryssningen tillsammans med Min Stora 
Dag. Sedan bar det av mot Muminvärlden i 
Finland! I Nådendal klev de av för att hälsa 
på alla de andra Mumintrollen och se hur 
det är att bo i sagornas värld.

”Theo har för första gången någonsin åter-
berättat något på dagis. Bland annat om 
mumintrollet, att Muminmamman inte ville 
bada i havet och att han åkte båt. Det har 
aldrig hänt tidigare! Tack igen för allt! ” – 
berättade Theos mamma efter kryssningen.
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Varje år får flera tusen barn vara med om något speciellt genom 
Min Stora Dag. För att lyfta de som till vardags finns i närheten av 
de här barnen och osjälviskt stöttar inrättade vi 2014 utmärkelsen 
Mitt Stora Stöd. Barn, anhöriga och andra närstående kan nominera. 
En jury har den svåra uppgiften att utse mottagarna. För första 
gången delades det 2017 ut ett Mitt Stora Stöd junior och ett senior. 

Mamma Senadina nominerade Almins storebror Melvin från Linköping. 

”Han är bara 7 år gammal och redan så medveten om sin lillebrors 
sjukdomar och tuffa vardag. När andra inte förstår, när de tittar 
konstigt eller ställer frågor (på grund av utvecklingsstörning och 
epilepsi) är han snabb att förklara varför och står upp för sin bror 
i alla lägen! Melvin följer med till sjukhuset och underhåller lillebror 
när han ska undersökas. Han har ett hjärta av guld och Almin har 
världens mest omtänksamma storebror som är hans hjälte varje dag!”.

Linus mamma Sofia nominerade sonens resurs Dag från Västerås.

”Min son är 11 år och har ADHD. Han har alltid haft det väldigt tufft 
i skolan, svårt att sitta still i klassrummet och även jobbigt med 
sina utbrott. Här kommer min nominering in i bilden. Dag är skolans 
vaktmästare. Min son har ALLTID varit välkommen hos honom, när 
han är glad men också när han är riktigt arg. Dag är min sons stora 
trygghet i skolan. Efter många turer har tjänsten gjorts om så han  
är resurs till min son plus vaktmästare på deltid”.

Mitt Stora Stöd Almin och storebror Melvin 
som fick utmärkelsen 
Mitt Stora Stöd 2017, för 
sin omtänksamhet mot 
sin lillebror.
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Min Stora Dags volontärer är kunniga och varmt engagerade 
personer som finns runt om i landet. De är en viktig förutsättning för 
att Min Stora Dag ska kunna förverkliga önskningar och genom-
föra Stora Dagar. Volontärerna hjälper till att organisera, koordinera, 
medverka och säkerställa en hög kvalitet för de Stora Dagarna utifrån 
barnens förutsättningar. Intresset att vara volontär för Min Stora 
Dag är stort och det ställs höga krav på de som ansöker. Samtliga 
volontärer intervjuas, lämnar referenser och ett utdrag ur polisregistret 
för att bli godkända. I genomsnitt arbetade varje volontär ungefär 
27 timmar under 2017 för Min Stora Dag. Rekrytering genomförs två 
gånger per år via volontar@minstoradag.org. 

Min Stora Dags volontärer finns på bland annat följande orter
Alingsås, Alnö, Altersbruk, Alvesta, Arlöv, Arnäsvall, Askim, Bara, 
Bollnäs, Borlänge, Borås, Bromölla, Emmaboda, Eskilstuna, Eslöv, 
Falkenberg, Falun, Finja, Floda, Gävle, Göteborg, Halmstad, 
Hammarö, Harplinge, Heberg, Hedemora, Helsingborg, Hudiksvall, 
Huskvarna, Hyllinge, Höllviken, Hönö, Jokkmokk, Jukkasjärvi, 
Jönköping, Kallinge, Kalmar, Karlskoga, Karlstad, Kiruna, Klintehamn, 
Knivsta, Kode, Kristianstad, Landskrona, Lekeryd, Lerdala, Limhamn, 
Linköping, Luleå, Lund, Löddeköpinge, Malmö, Mellerud, Motala, 
Norrköping, Nås, Piteå, Sala, Sandviken, Skellefteå, Skövde, Stockholm, 
Sundsvall, Svärtinge, Säffle, Sälen, Trelleborg, Trosa, Täfteå, Umeå, 
Uppsala, Västervik, Västerås, Växjö, Åre, Örebro, Örnsköldsvik.

Min Stora Dags volontärer talar bland annat följande språk
Arabiska, bosniska, danska, engelska, farsi, finska, franska, italienska, 
norska, persiska, polska, rumänska, spanska, svenska, syrianska, 
turkiska, turkmeniska, tyska och ungerska.

Volontärer

1

47 201

Norrland, 20 st (8 %)

Stockholm och övriga Sverige, 159 st (64 %)

Västra Götand, 39 st (16 %)

Skåne, 30 st (12 %)
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Evelina Karlsson
Ålder: 23 år
Sysselsättning: Studerar sista 
terminen till Biomedicinsk analytiker
Intressen: Tycker om att läsa, titta 
på serier och bara ta det lugnt med 
vänner och familj.

Hur kommer det sig att du blev 
volontär hos Min Stora Dag?
Jag har själv fått en Stor Dag när jag 
var mindre och det gav mig massa 
ny energi, precis när jag behövde 
den som allra mest! Jag blev volontär 
för att jag vill ge andra barn samma 
underbara upplevelse och känsla 
som jag fick!

Du har själv fått uppleva en Stor 
Dag, hur har det påverkat dig?
Ja, jag och min familj fick åka till 
Fuerteventura! Jag kan fortfarande 
tänka tillbaka på min Stora Dag och 
samla energi vid de tillfällen när jag 
behöver det som mest. Volontärerna 

Henric Claesson
Ålder: 23 år
Sysselsättning: Går sista terminen  
på civilekonomprogrammet,
Örebro universitet
Intressen: Gillar att umgås med 
vänner, spela bas och träna

Hur kommer det sig att du blev 
volontär hos Min Stora Dag?
Jag har själv fått en Stor Dag när jag 
var 17 år och ville ge något tillbaka.
Det är ingen liten dag direkt och man 
vill gärna bidra. Dessutom är det så  
kul då man upplever allt tillsammans 
med barnet.

Du har själv fått uppleva en Stor 
Dag, hur har det påverkat dig?
Jag fick flyga ett JAS-plan, helt 
otroligt. Det är ett minne av något som 
är helt positivt. När man är sjuk är det 
så unikt att uppleva något positivt som
verkligen är till en själv. Det är ett av 
mina gladaste minnen.

lägger mycket tid på att göra dessa 
Stora Dagar, för de behövs och den 
där Stora Dagen gör verkligen skillnad.

Vad är du mest stolt över hos 
dig själv?
Det var ingen lätt fråga. Men jag skulle 
nog säga att det är att jag aldrig ger 
upp, jag försöker alltid tänka positivt 
och se framåt i både uppgångar och 
nedgångar. Jag är även väldigt stolt 
att jag snart slutfört min utbildning 
som jag kämpat med i 3 år.

Är det någon Stor Dag du varit 
med och anordnat som du minns
extra mycket?
Alla Stora Dagar är speciella på sitt 
sätt. Men jag skulle nog säga att det 
ändå är den som jag håller på med 
nu. Det är en pojke som efter en lång 
sjukdomsperiod äntligen ska få åka till 
badlandet Tropical Island i Tyskland! 
Den lycka och gnista som jag såg 
tändas i hans ögon var obeskrivlig!!

Vad är du mest stolt över hos  
dig själv?
Men jag har ju fått flyga ett JAS-plan, 
fick styra själv, vi var uppe i 1,1 Mach.
Det tänker jag ofta på. Jag är riktigt 
stolt över det.

Är det någon Stor Dag du varit  
med och anordnat som du minns
extra mycket?
Jag fick vara med och anordna 
ett specialbesök på Skansen innan 
öppning. Barnet fick gå in och gosa 
med lemurerna, det blev en riktigt 
STOR Dag.

”Jag blev volontär för att 
jag vill ge andra  
barn samma underbara  
upplevelse och känsla 
som jag fick!”

”När man är sjuk är det 
så unikt att uppleva 
något positivt som
verkligen är till en själv.”
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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.

Sven Bölte Professor i barn- och ungdomspsykiatrisk 
vetenskap på KIND.

Dan Jacobson ST-läkare i barn- och ungdomsmedicin vid 
Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Doktorand vid Institutionen för 
kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutionen.

Dan Jacobson ST-läkare i barn- och 
ungdomsmedicin vid Mälarsjukhuset i 
Eskilstuna. Doktorand vid Institutionen 
för kvinnors och barns hälsa, Karolinska 
Institutionen.

Hur ser arbetet ut i det medicinska rådet?
I grund och botten handlar det om att bistå 
organisationen med sakkunskap. Vi som  
sitter i rådet har erfarenhet av alla de olika 
aspekter av sjukdomar och funktionshinder och 
vi arbetar till vardags med att diagnosticera, 
utreda, behandla och habilitera, samt forska 
på sjukdom och funktionshinder hos barn och 
ungdomar.

Vad betyder det för dig att sitta  
i Min Stora Dags medicinska råd?
Framförallt är det väldigt roligt! Det känns 
jättebra att få bidra med det man kan till en 
organisation som sprider så mycket glädje 
där den verkligen behövs.

Hur ser du att det medicinska rådet bidrar  
till Min Stora Dags verksamhet?
Vi finns tillgängliga för medicinsk handledning 
för organisationens medarbetare och bidrar 
på så sätt med sakkunskap om sjukdomar och 
funktionshinder hos barn och ungdomar. Jag 
hoppas och tror att det bidrar till en hög kvalitet 
i organisationens arbete.

Svante Norgren Överläkare, Med Dr, 
Divisionschef Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid 
Karolinska Universitetssjukhuset.

Hur ser arbetet ut i ett medicinskt råd?
Det medicinska rådet möter medarbetarna på 
Min Stora Dag regelbundet för en dialog i frågor 
där vi kan bidra till verksamheten. Jag ser oss 
som bollplank och resurs.

Vad betyder det för dig att sitta i rådet?
Jag tycker att det är viktigt att vi inom barn-
sjukvården är drivande om barnperspektivet och 
barnpatienternas intressen. Till detta hör också 
upplevelser och önskningar. Vi vet att detta är 
viktigt inte bara för hur barnet upplever vården 
utan faktiskt också för behandlingsresultatet.  
Vi brinner för detta. Det är också inspirerande 
för oss att andra, utanför vården, brinner för 
detta. Genom Min Stora Dag kan jag vara 
delaktig i att ge barnen något som inte annars 
vore möjligt och medverka till en rimligare värld 
för barnen.

Hur ser du att ett medicinskt råd bidrar  
till Min Stora Dags verksamhet?
Vi kan vara med och skapa en målbild genom 
att identifiera behov, förankra Min Stora Dags 
verksamhet i vården, synliggöra patientgrupper 
och deras förutsättningar, medicinsk prioritering, 
medicinsk säkerhet i samband med evenemang 
samt informationsspridning. I viss mån kan vi 
också hjälpa till med utbildning och handledning 
av Min Stora Dags medarbetare.

Medicinska rådet
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På måndagen den 2 oktober var det inte bara Internationella barn-
dagen utan även en stor och spännande dag för Min Stora Dag. 
Ett kreativt och utvecklande kliv togs när vår nya logga och visuella 
identitet, framtagen av reklambyrån Volt, sjösattes. Vi är väldigt 
stolta över resultatet och det är ytterligare ett steg på vår väg att bli 
tydligare, synas bättre och på så sätt nå ut till och göra skillnad för 
ännu fler barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser. 

För att nå fler barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser 
krävs det att vi berättar om vår verksamhet och alla starka berättelser 
vi dagligen får ta del av. Samtidigt är det inte bara vad vi säger, utan 
också hur vi säger det som verkligen kan göra skillnad. Berättar vi 
om oss på rätt sätt så ökar kännedomen om vårt varumärke och då 
stärks förtroendet för vår verksamhet. I förlängningen leder det till att 
fler barn kan få möjlighet att hämta kraft i en Stor Dag.

Ny visuell identitet
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Tillsammans med de företag som 
bidrar till vårt arbete är det möjligt 
att ge barn i Sverige med allvarliga 
sjukdomar och diagnoser något utöver 
det vanliga. En paus från en tuff 
tillvaro som ger dem kraft att orka.

Precis som föregående år har vi 
erbjudit företag att samarbeta 
fokuserat under en specifik månad. 
Gemensamma krafter och resurser 
har ökat möjligheterna för sam-
stämmig kommunikation. Vi vet att 
företags ansvar för sociala frågor 
skapar internt intresse och kollektiv 
känsla av att bidra till något viktigt. 
Effekten syns hos företagens med-
arbetare i ökat engagemang och ökad 
lojalitet. Engagemanget bidrar till fler 
Stora Dagar för barn med allvarliga 
sjukdomar och diagnoser.

Svenska Postkodlotteriet drivs av 
Novamedia Sverige på uppdrag av 
Svenska Postkodföreningen. Målet 
med verksamheten är att bidra till 
ett starkt civilsamhälle genom att 
erbjuda underhållande lotterier, vars 
överskott går till ideell sektor. Sedan 
starten 2005 har Postkodlotteriet 
genererat 9,4 miljarder kronor till 
lotteriets förmånstagare. Min Stora 
Dag som varit förmånstagare 

sedan 2009 har fått sammanlagt 
femtiotvå miljoner kronor. Av dessa 
kom sju miljoner kronor från 2017 års 
överskott. Det betydelsefulla stödet 
möjliggjorde förutom ytterligare 
Stora Dagar även i år, en resa för tio 
barn till den unika upplevelseparken 
för funktionsnedsatta; Morgan’s 
Wonderland i Texas, USA.

Trygg-Hansa och Min Stora Dag 
fortsätter det samarbete som inleddes 
2015 och som innebär att Trygg-
Hansa stöttar verksamheten med 
generösa bidrag.

Lindex stödjer sedan flera år Min 
Stora Dags verksamhet. Under 2017 
såldes bland annat två special-
designade t-shirts till förmån för 
Min Stora Dag.

Ving samarbetar med Min Stora 
Dag. Under samarbetsmånaden 
arrangerade Ving och flygbolaget 
Thomas Cook Airlines en insamlings-
kampanj till förmån för Min Stora Dag.

Duni samarbetar med Min Stora 
Dag och bidrar till genomförande 
av kockläger. Duni sålde även en 
specialdesignad servett till förmån 
för Min Stora Dag.

Företagsgåvor  
och samarbeten 
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Gerhard Bley, VD O. Kavli AB

Varför tycker du att det är värdefullt för  
Kavli att samarbeta med just Min Stora Dag? 
Min Stora Dag gör enormt viktiga insatser för sjuka barn. Många 
barn har särskilda behov och Min Stora Dag tar vid där sjukvården 
inte längre kan bidra. Det gränssnittet tror vi är oerhört viktigt och 
det vill vi på Kavli gärna stödja och uppmärksamma. 

Vad betyder engagemanget för era medarbetare? 
Vi på Kavli är oerhört stolta över vår ägarmodell, där allt vi gör skapar 
värden för goda ändamål. Det är en stark värderingsgrund på Kavli 
och våra medarbetare känner stor stolthet över att deras dagliga 
arbete faktiskt är med och förändrar världen. Det engagerar och 
det engagemanget har genomsyrat oss, inte minst i samarbetet med 
Min Stora Dag, där vi under många år nu samverkat på olika sätt. 

Gåvor från stiftelser
Min Stora Dag får bidrag från ett antal stiftelser till exempel Elsa 
och Harry Gabrielssons stiftelse och Åhlén stiftelsen. Stiftelsen 
Bertil Strömberg bidrog 2017 med 500 000 kronor. Bertil Strömberg 
var en oskolad entreprenör som under sin levnad byggde upp ett 
framgångsrikt fastighetsbolag. Han testamenterade större delen  
av sina tillgångar till en stiftelse. Den delar årligen ut bidrag till  
olika organisationer.

”Att ge stöd till Min Stora Dag har känts 
naturligt när vetskap finns om att stödet 
går till barn som behöver något alldeles 
extra här i livet.”

Torbjörn Arnér, Stiftelsen Bertil Strömbergs ordförande.

Naturkompaniets ”Naturbonus” har bland 
annat möjliggjort äventyrsläger i Abisko 
och friluftsläger vid Höga kusten. 

Kavlifonden som äger Kavlikoncernen, 
är en stiftelse som förvaltar och delar 
ut koncernens överskott till välgörande 
ändamål. Kavlis medarbetare röstade 
bland mottagarna till årets utdelning. 
Min Stora Dag var stolt mottagare av 
334 455 kronor.

Euroflorist har sålt buketter med 
gåvobevis till förmån för Min Stora Dag. 
För varje såld bukett skänktes 10 % till 
Min Stora Dag.

Europcar skänker tre kronor för varje mil 
som en hyrbil körs. Familjer i behov av bil 
i samband med Stora Dagar får också 
låna bil gratis via Europcar.

Syster P specialdesignade armbandet 
Invincible i samband med Osynlighets-
projektet. För varje sålt armband gick 
100 kronor till Min Stora Dag.

SJ har möjliggjort att resenärer har kunnat 
skänka sina priopoäng till Min Stora Dag 
att användas till resor för barn och unga 
som är på väg till sin Stora Dag.

Flygbolaget BRA har låtit kunder skänka 
bonuspoäng till Min Stora Dag att användas 
till flygresor för barn och unga som är på 
väg till sin Stora Dag.

Lyko tar betalt för sina plastpåsar samt 
informerar sina kunder om plastpåsarnas 
miljöpåverkan. Överskottet från försäljningen 
av plastpåsarna gick till Min Stora Dag.

Lighthouse Run genomförde för andra 
gången ett Ölandslopp till förmån för Min 
Stora Dag. Resultatet blev 100 000 kronor.

Tom Tits besökare ombads att lägga 
till/runda upp på besöksavgiften under 
kampanjtiden 26 juni–20 augusti. Drygt 
20 000 kronor samlades in.

Stjärnägg marknadsförde Min Stora Dag 
på specialdesignade äggförpackningar.  
En del av intäkterna gick till Min Stora Dag. 
Stjärnägg anordnade även en Stor Dag  
på lantgård.

ICA firade 100 år. ICA Maxi i Mellbystrand 
anordnade två arenashower. 15 butiker 
som ingår i ICA Maxi från Trelleborg i 
söder till Mellbystrand i norr var med och 
arrangerade. Drygt 95 000 kronor skänktes 
till Min Stora Dag.

Scandics priokunder skänkte sina poäng 
till Min Stora Dag. Poängen omvandlades 
till pengar. Två kampanjer genomfördes 
under året till ett sammanlagt värde av 
110 600 kronor.
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I sociala medier har vi fortsatt med att berätta engagerande och 
berörande berättelser från barn och familjer som har deltagit på våra 
Stora Dagar. Facebook är vår största kanal och uppnådde 89 883 
gillare under 2017. Trenden med rörligt material har i år blivit ännu 
tydligare. Vi har tagit tillvara på det genom att publicera 50 filmer 
och bildspel (14 filmer 2016). 

En av våra mest sedda poster under året var just en rörlig informativ 
film med information från Osynlighetsrapporten. Denna nådde ut till 
333 736 personer, fick 1 700 delningar och bidrog samtidigt till årets 
högsta besöksantal till hemsidan. 

I slutet av 2017 lanserade Facebook en tjänst för välgörenhets-
organisationer som tillåter privatpersoner att starta egna insamlingar 
med direktbetalningar till Facebook. Funktionen har fått stort 
genomslag på bara några få månader. I och med Facebooks 
ändrade algoritmer är det än mer viktigt att fokusera på bra innehåll 
och att utvärdera sitt innehåll. Det blir svårare att som företag/
organisation nå ut organiskt och därför har vi under året lagt större 
budget på att köpa utrymme på Facebook för att nå ut, vilket har 
gett större räckvidd och ökad insamling. 

Inför jul publicerades en lyckad Facebookkampanj (Jultomte-
utmaningen) som skapade stort engagemang, fick stor spridning 
och gav ökad kännedom om Min Stora Dag. Den delades 418 gånger 
och nådde ut till sammanlagt 94 542 personer. 

Även Facebook-annonseringarna för ansökningskampanjerna blev 
mycket lyckade där annonsen för oktober månad resulterade i över 
2 000 unika länkklick till hemsidan som i sin tur genererade rekord 
i antalet ansökningar.

Sociala medier

”Alla runt omkring oss 
fick oss att må bra 
och bara glömma allt 
stök för en stund.”
 
Mamma till 8-åriga Arvid

”Jag är så tacksam 
över det jag fått, mitt 
liv blev både roligare 
och ljusare.”
 
Saga, 13 år

www

MINSTORADAG.ORG
158 064 besökare

TWITTER
2 171 följare
Ökning 6 %

LINKEDIN
1 022 följare
Ökning 27 %

INSTAGRAM
11 358 följare
Ökning 16 %

FACEBOOK
89 883 gillare
Ökning 8 %
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Insamlingskampanjer

Under 2017 har Min Stora Dag haft ökat fokus på att konvertera 
nya månadsgivare. Bland annat genom en telemarketingkampanj 
där tidigare privatgivare kontaktades. Det resulterade i många nya 
månadsgivare. I samband med detta hade vi också en sidokampanj 
där våra volontärer ringde till befintliga månadsgivare för att få dem 
att öka sitt månatliga bidrag och detta ledde till att många valde 
att höja gåvobeloppet.

Även via vår insamlingsplattform Betternow finns möjlighet för 
privatpersoner att starta egna insamlingar. Under 2017 startades 
70 nya insamlingar.

Ett exempel på en insamling som gjordes är IBF Örebro som ville slå 
världsrekord i innebandy med 60 spelade matcher på fem timmar 
och samlade samtidigt in pengar till Min Stora Dag.

”Det var underbart att  
få pausa från alla möten, 
mediciner, diagnoser 
och all vardag hemma 
och komma iväg och 
bara få vara en familj 
tillsammans.”
 
Pappa till 7-åriga Agnes

”Jag är så tacksam  
att ni ser mig och 
hjälper mig orka.”
 
Fabian, 9 år
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Min Stora Dag gör aktiviteter, Stora Dagar, 
som flyttar fokus och stärker välmående 
och livskvalitet hos barn och unga med 
allvarliga och livspåverkande sjukdomar 
och diagnoser. Stiftelsen grundades år 
2000 och är den organisation i Sverige 
som i detta syfte når störst antal olika 
typer av sjukdomar och diagnoser. Min 
Stora Dag finns när förbättringen tycks 
avlägsen, den fysiska och/eller mentala 
smärtan tynger vardagen och många 
känner sig utanför och ensamma. Stora 
Dagar är önskningar och aktiviteter som 
genom förberedelser och utformning alltid 
utgår från barnets bästa och behov. Något 
utöver det vanliga som fyller på med extra 
kraft och positiv energi som varar och även 
kan göra så att en negativ spiral bryts. 
Stora Dagar är för såväl enskilda barn som 
för ett större eller mindre antal i grupp. De 
kommer från Sverige och andra delar av 
världen och bor runt om i hela landet. Min 
Stora Dags aktiviteter gav 2017 4 560 barn 
och unga upplevelser som ger effekt både  
i ett kortare och längre perspektiv.

Vad vill Min Stora Dag uppnå?
Min Stora Dag ska vara den organisation 
i Sverige som självklart förknippas 
med att barn och unga i Sverige med 
allvarliga och livspåverkande sjukdomar 
och/eller diagnoser får en önskning 
förverkligad och får vara med om något 
alldeles extra. De ska på bästa och mest 
högkvalitativa sätt få önskningar och 

upplevelser utöver det vanliga uppfyllda. 
Ett värdefullt avbrott som gör påtaglig 
skillnad när utanförskap och utsatthet är 
en vanligt förekommande känsla. Detta 
ger positiv energi och ett tydligt flyttat 
fokus i en vardag med sjukhusvistelser, 
behandlingar, medicinering och annat 
som menligt påverkar psykiskt och fysiskt 
allmäntillstånd och tillfrisknande. 

Barn och unga som uppfyller uppsatta 
kriterier, det vill säga att vara mellan  
4 och 18 år och ha en allvarlig sjukdom 
eller diagnos, utses genom att Min Stora 
Dag samarbetar med samtliga barn- och 
ungdomskliniker i Sverige samt, sedan 
2015, även genom direkta ansökningar 
på Min Stora Dags hemsida. De som 
hittills fått en Stor Dag har tillsammans 
över 140 olika typer av sjukdomar och 
diagnoser, så som hjärtsjukdomar, mag- 
och tarmsjukdomar, psykisk ohälsa och 
cancer. Ett stort antal har dubbel- eller 
trippeldiagnoser.  Allvarlig sjukdom eller 
diagnos betyder stora påfrestningar för 
såväl barn som närstående varför Stora 
Dagarna blir som ringar på vattnet och ger 
effekt på flera plan och i längre perspektiv. 
Huvudmålet var att i en första, nu upp-
nådd fas, nå 4 000 barn årligen för att i en 
andra fas, 2020, öka till 6 000 barn. En allt 
mer synlig synergieffekt är ökad kunskap 
om och förståelse för sjukdomar och 
diagnoser hos den del av allmänheten som 
på olika sätt är engagerade och följer oss.

Effektrapport  Arunisha 8 år,  
besökte Disneyland.
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Vision: Alla barn och unga i Sverige med 
allvarliga sjukdomar och diagnoser ska få 
en värdefull paus och vara med om något 
utöver det vanliga.

Vårt uppdrag: Min Stora Dag uppfyller 
önskningar och gör därmed skillnad för 
och stärker barn med allvarliga sjukdomar 
och diagnoser. 

Värdering: Min Stora Dag utgår ständigt 
från artikel tre i Barnkonventionen. Det 
vill säga att barnets bästa ska komma 
i främsta rummet vid alla åtgärder som 
rör barnet. Vad som är barnets bästa 
avgörs i varje enskilt fall och hänsyn ska 
tas till barnets egen åsikt.

I vilket organisatoriskt sammanhang 
verkar Min Stora Dag?
De senaste åren har Min Stora Dag tydligt 
strävat efter och tagit initiativ till att 
samverka och samarbeta med föreningar 
och organisationer med liknande intressen 
och målgrupp. Under 2017 har samarbeten 
med BUP-mottagningar över hela landet 
inletts. Hittills har 40 mottagningar 
fått cirka 12 000 förtryckta kort med 
information om ansökningar att dela 
ut. Samarbeten med organisationer och 
patientföreningar inom Min Stora Dags 
målgrupp har fortsatt framgångsrikt. 
Genom bidrag från Postkodlotteriet har 
Osynlighetsprojektet som riktat sig till barn 
med NPF, neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar, och/eller psykisk ohälsa pågått 
under 2017. Ett projekt där samarbete med 
andra organisationer och föreningar varit 
en väsentlig del. Exempel är Autism- och 
Aspergerförbundets engagemang i ett 
fullbokat e-sportläger samt Riksförbundet 
Attentions i samband med ridläger. De 
bjöd bland annat in deltagare till nämnda 

läger. Samarbeten gagnar inte bara fler 
och bättre aktiviteter för ett allt större 
antal barn utan ger även möjlighet att 
upptäcka fler och nya områden där 
insatser behövs och att vara en aktiv 
del i utvecklingen av den ideella sektorn 
i stort. 

Företagssamarbeten bidrar till Min Stora 
Dags verksamhet både med gåvor och 
resurser. Företagen får även genom före-
läsningar och annan information ta del av 
kunskap som ett led i att öka förståelse.

Min Stora Dag är medlemmar i FRII och 
har 90-konto.  Verksamheten granskas 
av auktoriserad revisor. Organisationen 
beskrivs vidare på stiftelsens hemsida 
http://www.minstoradag.org/om-oss/
organisation/

Vilka strategier har vi för att 
uppnå våra mål?
Under 2017 har Min Stora Dag arbetat 
enligt vår strategi för 2017–2020. Som 
när det gäller allt annat i verksamheten 
är den tydliga och väl kommunicerade 
inriktningen att göra skillnad och ge 
extra kraft till alla barn och unga med 
allvarliga sjukdomar och diagnoser 
i Sverige. I det arbetet ligger fokus på 
följande delar:

Se till effekt för målgruppen 
Barnet står alltid i centrum. Det är barnets 
egna önskningar, barnets upplevelser och 
barnets behov som alltid ska styra. Nya 
kontakter och plattformar för att nå ut 
har breddats och etablerats under 2017 
och möjligheten att ansöka har ytterligare 
utvecklats vilket gett väsentligt fler barn 
och unga från Min Stora Dags målgrupp 
ett värdefullt avbrott och extra kraft. 

Tydligheten i ansökningsförfarandet har 
under året anpassats och förbättrats för 
största möjliga tillgänglighet. Det har 
lett till en avsevärd ökning av antalet 
ansökningar. I den fortsatta finslipningen 
av tydligt tilltal och tillgänglighet ingår 
bland annat förenkling och översättning 
av informationstexter.

Min Stora Dags aktiviteter riktades vid 
grundandet år 2000 och åren efter 
främst till barn och unga med somatiska 
sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar, 
mag- och tarm, diabetes med flera. 
Men sjukdomslandskapet förändras 
kontinuerligt. Till exempel har antalet barn 
och unga mellan 10 och 17 år med psykisk 
ohälsa mer än fördubblats de senaste 
tio åren. Därför inledde Min Stora Dag 
2016 en översyn som resulterade i att Min 
Stora Dags målgrupp omformulerades. 
Nu har även barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar NPF och/eller 
psykisk ohälsa möjlighet att få del av Min 
Stora Dags erbjudande. Med koncentration 
på denna konkreta utveckling av verksam-
heten har med stöd från Postkodlotteriet 
Osynlighetsprojektet pågått under 
2017. Osynlighetsprojektet har inneburit 
ett välbesökt och uppmärksammat 
seminarium ”När livet inte följer manus” 
och underlättande förberedelsefilmer som 
Osynlighetsrapporten men främst har 
Stora Dagar utformats med hänsyn till 
och anpassats efter de unika individerna 
i denna mångfacetterade grupp. Det har 
bland annat lett till mer genomarbetade 
och anpassade läger samt aktivitetspaket 
där barnen och familjerna själva kan 
bestämma när Stora Dagen ska äga rum 
så att familjen kan fundera på när det 
passar bäst och även ändra sig om det 
skulle behövas. 

Många barn känner skuld för att de på 
grund av sin sjukdom eller diagnos tar 
mycket av familjens tid. Möjligheten att 
ta med föräldrar, syskon eller någon 
kompis låter barnet känna att de inte är 
till besvär utan att de bidrar till något 
som är positivt. För att uppmärksamma 
familjemedlemmar och andra runt omkring 
som stöttar, inrättades 2014 utmärkelsen 
Mitt Stora Stöd som är ett erkännande 
för någon som finns där i vardagen. 
Utmärkelsen, som har mottagits av syskon, 
en morbror, en mormor och en skolresurs, 
har gett uppmärksamhet och uppmuntrat 
både barnen och mottagarna i deras närhet. 

Bygga för föränderlighet 
Den ideella sektorn står liksom andra 
verksamheter mitt i en föränderlig tid 
som innebär många möjligheter och nya 
utmaningar. Samarbeten med andra 
aktörer som organisationer och föreningar 
är en väl identifierad framgångsfaktor. 
Min Stora Dag för kontinuerliga samtal 
om möjligheter och fördelar med att 
samverka. Allt för att nå bästa och 
mesta möjliga resultat för barnen. Både 
när det gäller att nå barn och unga 
som enligt Min Stora Dags stadgar 
stämmer in på målgruppen men allra 
mest för att deras upplevelser ska bli så 
givande, inspirerande och minnesvärda 
som det bara går. Samarbeten med 
KIND, Karolinska Institutet Center of 
Neurodevelopmental Disorders, Attention, 
Autism- och Aspergerförbundet är exempel 
på när gemensamma ansträngningar gett 
positiva resultat som kommit barnen till- 
godo. Därför fortsätter inriktningen med 
att intensifiera kontakterna med befintliga 
och identifiera fler samarbetspartners 
bland organisationer, föreningar, stiftelser 
och företag. 



23

För att bli än tydligare i ett tätt brus 
implementerades 2017 en ny visuell 
identitet som uppfyller dagens ökade krav 
på synlighet och stringens. Kampanjen 
som lanserade den nya profilen och 
upplyste om de breddade ansöknings-
möjligheterna på både stortavlor runt  
om i landet och i sociala medier uppmärk-
sammades brett och mottogs positivt  
vilket en påtaglig ökning av antalet 
ansökningar visade.

Drivet av digital transformation 
Den digitala utvecklingen och det digitala 
tänket, det vill säga att vara mer flexibel, 
lyhörd och observant när det gäller 
förändringar och möjliga förbättringar, 
gäller hela verksamheten; insamling, 
kommunikation, projekt, ansökningar, 
volontärer med mera. 

På insamlingssidan gäller det att hela 
tiden vara uppmärksam på och, när det 
behövs, anamma nya krav och givarbe-
teenden. Min Stora Dag är därför stolt över 
att som en av de första organisationerna 
i Sverige 2017 kunnat erbjuda möjligheten 
att skänka pengar via Masterpass.

Under året har utvecklingsarbetet med 
ansökningsmöjligheterna på hemsidan 
fortgått. Det har redan märkts genom att 
allt fler går in via hemsidan och ansöker. 

Den genomgående implementeringen 
av visuell identitet inleddes i oktober. 
Nästa steg är en ny, uppdaterad och mer 
användarvänlig hemsida för att ge ännu 
fler barn chansen att få vara med om 
något utöver det vanliga. 

Volontärernas stora engagemang är 
en förutsättning för att göra märkbar 

och varaktig skillnad för barnen. Därför 
introducerades 2017 ett nytt intranät för 
att underlätta kommunikationen och ge 
lättillgänglig information samt skapa 
större delaktighet. 

Sociala medier är en sammanhållande 
kanal för barn, volontärer, samarbets-
partners och andra intresserade. Samtliga 
toppar på sociala medier under 2017 har 
varit i samband med sådant som haft 
anknytning till Osynlighetsprojektet, 
till exempel när Osynlighetsrapporten 
lanserades.

För såväl barn som volontärer och givare 
eftersträvas hela tiden genomtänkt och 
väl anpassad tydlighet och tillgänglighet. 
Något som bidrar till trygghet och som 
är en självklar del av all Min Stora Dags 
utveckling, både analog och digital.

Systematisk uppföljning 
För att vara en attraktiv organisation 
som står för tillit och transparens krävs 
kontinuerlig och god effektmätning, analys 
och uppföljning. Givare, samarbets-
partners och kontrollorgan vill se tydligt 
dokumenterade effekter och resultat när 
det gäller såväl barnens aktiviteter som 
insamlade medel. Det är en förutsättning 
för att kunna öka intäkterna och därmed 
skapa så många Stora Dagar som möjligt 
av bästa kvalitet. Arbetet med att mäta 
effekter kommer därför att intensifieras 
och utvecklas under 2018. 

2016 implementerades ett insamlings-
system som inneburit dels effektivisering 
och dels automatisering av vissa admin-
istrativa rutiner. Användandet av systemet 
för att mäta, följa upp och analysera 
inkomna bidrag ska utvärderas och 

utvidgas, givetvis i enlighet med nya 
riktlinjer i GDPR. 

Det forskningsprojekt Min Stora Dag har 
tagit initiativ till där ett antal familjer 
med barn som fått vara med om en Stor 
Dag ska djupintervjuas har skjutits upp 
och beräknas vara slutfört 2019. Syftet 
med projektet är att ge ytterligare insyn  
i betydelsen och effekten av att få en Stor 
Dag. Under 2018 kommer effektmätningar 
även att göras i samarbete med under-
sökningsföretaget Novus.

Under 2017 skickades en enkät ut till barn 
och unga som fått en Stor Dag. Enkäten 
fokuserade på de känslor som barn och 
unga har efter att ha fått en Stor Dag. Av 
de drygt 1 000 som svarade tyckte 92 % 
av de tillfrågade att deras Stora Dag gav 
extra energi, kraft och ork. 96 % tyckte att 
den gav en känsla att känna sig speciell, 
utvald och viktig.

Återkoppling från föräldrar och vård-
personal vittnar om de positiva effekterna, 
framför allt psykiskt men även fysiskt, som 
en paus kan ge. Internationell forskning 
pekar åt samma håll; att få motsvarande 
en Stor Dag uppfylld minskar signifikant 
stress, depression och ångest och påverkar 
positivt livskvalitet. En annan märkbar 
effekt är att känslor som är värdefulla 
i en sjukdomsvardag som hopp och vilja 
påverkas påtagligt.  

Vilken kapacitet och vilket kunnande 
har ni för att uppnå ert mål?
Min Stora Dag är den organisation i 
Sverige som hjälper barn och unga med 
flest olika allvarliga sjukdomar och/eller 
diagnoser. Basen i verksamheten  
är kunniga medarbetare på kontoret  

i Stockholm och engagerade volontärer 
runt om i Sverige. De kompetenta och 
erfarna medarbetarna har varierande 
och relevanta utbildningsprofiler och 
erbjuds kontinuerligt utveckling genom 
kurser och föreläsningar. Ett empatiskt 
förhållningssätt är en självklar grund.

De cirka 250 volontärerna som kommer 
från Lund i söder till Jukkasjärvi i norr 
är en förutsättning för framgångsrika 
genomföranden av Stora Dagar. De har 
en imponerande bredd när det gäller 
ålder, den yngsta är 21 år den äldsta 74 
år, bostadsort, erfarenhet och yrken och 
talar tillsammans cirka 20 olika språk. 
Volontärerna ansöker och genomgår 
intervjuer som utvärderas. Under 2017 har 
de erbjudits ett antal föreläsningar, bland 
annat om ”Det svåra samtalet”. Vidare 
har ett intranät introducerats för att ge 
större möjligheter till erfarenhets- och 
kunskapsutbyte. Min Stora Dags mål är 
att ha Sveriges bästa och mest motiverade 
volontärer. En grund för detta är att vara 
förstahandsvalet för den växande skara 
som vill ägna sig åt volontärarbete. 

Vid rekrytering av medarbetare och 
volontärer läggs vikt vid att stärka  
mångfalden både när det gäller kön, 
ålder, etnicitet, funktionsvariationer 
och hbtq. 

Min Stora Dag har även stöd av externa 
resurser genom ambassadörer, ett 
medicinskt råd, goda näringslivskontakter 
samt styrelsen. Det namnkunniga och 
kvalificerade medicinska rådet ger stöd 
både i det dagliga och i mer övergripande 
strategiska frågor. Styrelsen består av sju 
ledamöter som leds av ordförande Biörn 
Riese. Styrelsen bistår även när det gäller 
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att identifiera potentiella större givare 
och bredda Min Stora Dags engagerade 
nätverk.

Min Stora Dag är en organisation med 
tydliga styrdokument där riktlinjer och 
policies uppdateras kontinuerligt för att 
hela tiden vara aktuella. Några exempel 
är årshjulet för arbetsmiljöarbetet samt 
underlättande processbeskrivningar. 
Detta interna ledningssystem vägleder 
och hjälper medarbetarna som tagit del 
av samtliga dokument. 

Min Stora Dag har inga statliga stöd eller 
bidrag. Idag kommer insamlade medel från 
Postkodlotteriet, allmänheten, stiftelser 
och företag. Intäkterna har under de 
senaste fem åren ökat med drygt 70 %. 
Min Stora Dags nyckeltal: Ändamåls-
kostnader i förhållande till totala intäkter 
samt Administrations- och insamlings-
kostnader i förhållande till totala intäkter, 
redovisas löpande. Ekonomin är i mycket 
god balans. Precis information om till-
gångar och ekonomisk ställning finns 
i Min Stora Dags årsredovisning.

Hur vet ni om er organisation 
gör framsteg?
Min Stora Dag har en levande och ledande 
verksamhetsplan för innevarande verksam-
hetsår och en mer långsiktig strategi. 
Båda är skrivna med en snabb föränderlig 
omvärld i åtanke och justeras därför vid 
behov med hänsyn till förändringar i för-
utsättningar och omvärld. De respektive 
grupperna hos Min Stora Dag, projektgrupp 
och insamlings- och marknadsgrupp, har 
tydliga mål som tillsammans med 
resultaten följs upp kvartalsvis och ger 
bättre effektivitet, översikt och möjlighet 
till omprioriteringar. Vid större interna 

eller externa händelser ses behoven över 
med analys och uppföljning av påverkan 
både i ett kortare och längre perspektiv.

2015 öppnades möjligheten att ansöka 
till en del av Min Stora Dags aktiviteter. 
Ett led i att öka tillgängligheten och 
göra skillnad för fler barn som behöver 
ett viktigt avbrott. Under 2017 har 
ansökningsprocessen utvecklats, fin-
slipats och anpassats ytterligare vilket 
har givit mycket goda resultat i form 
av en markant ökning av inkommande 
ansökningar. Under hela 2016 var det 
totalt 211 ansökningar som godkändes 
medan under 2017 hela 1 731 ansökningar 
godkändes utifrån givna kriterier. Det 
är en ökning med över 720 %. Bland det 
stora antalet ansökningarna är barn 
och unga som Min Stora Dag når genom 
breddningen till neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar som ADHD och 
autism och/eller psykisk ohälsa mycket 
väl representerade. Ett tydligt kvitto på 
att ansökningssystemet fungerar så till-
fredsställande som intentionen var och att  
Osynlighetsprojektet som gjorts med stöd  
från Postkodlotteriet var en korrekt satsning.

Stora Dagar utgår alltid från barnets 
bästa och följs kontinuerligt upp bland 
annat genom projektrapporter från 
volontärer och återkoppling från barn och 
familjer. Min Stora Dag arbetar aktivt med 
att utveckla möjligheter till mer konkret 
effektmätning för att få än tydligare mått 
på den skillnad det innebär att få en Stor 
Dag. Vi når varje år ut till och gör skillnad 
för allt fler barn.

Antal barn som enskilt eller i grupp fått 
en Stor Dag under 2017 4 560 barn (3 570 
barn). Antal biobiljetter, prenumerationer 

med mera som delats ut till barn vid sjuk-
husbesök, provtagningar: 11 055 st (6 950 st).

Vad har ni åstadkommit så här långt?
Att på grund av en sjukdom eller diagnos 
inte alltid kunna hänga med i svängarna 
när det gäller upptåg och utflykter, att 
behöva mer stöd och orka mindre handlar 
inte om ovilja utan oförmåga. Det blir 
många av de barn får en upplevelse 
genom Min Stora Dag ständigt varse. Det 
avbrott som en Stor Dag ger är inte bara 
uppmuntran och glädje för stunden. Det 
bidrar till exempel till en/ett:

• Flyttat fokus. Att bryta ett beteende eller  
 tankemönster. Att tänka på något annat.

• Stärkande stolthet. Att få kraft och  
 självkänsla av att klara litet eller stort.

• Värdefull uppmärksamhet. Att bli sedd  
 och utvald.

• Betydelsefullt minne. Att plocka fram vid  
 behov hela livet.

• Känsla av att ge. Att inte bara få utan  
 att kunna bidra till något posititvt för 
 andra.

Sedan starten år 2000 har Min Stora Dag 
gått från att hjälpa 16 barn första året till 
att under 2017 förverkliga Stora Dagar 
för 4 560 barn med allvarliga sjukdomar 
och diagnoser samt fördela biopaket 
och prenumerationer till 11 055. Bland 
synergierna märks ett större intresse 
och en ändrad förståelse för vad det kan 
betyda med de skiftande fysiska och 
psykiska förutsättningar som allvarliga 
sjukdomar och diagnoser för med sig. En 
del i det engagemanget kommer via Min 

Stora Dags Facebook sida som 2013 hade 
knappt 2 500 följare. 2017 passerades 
87 000 följare. 

Osynlighetsprojektet som genomförts med 
stöd från Postkodlotteriet har betytt 
anpassade Stora Dagar för barn och unga 
med neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar eller psykisk ohälsa, men också 
ökad kunskap och förändrade attityder 
bland medarbetare, volontärer och andra 
engagerade. Det och möjligheten att an-
söka till Stora Dagar med flera deltagare 
har inneburit en stor förändring. 2017 
delades utmärkelsen Mitt Stora Stöd ut för 
fjärde gången efter att ha instiftats 2014 
för att uppmärksamma någon som finns 
i vardagen och stöttar ett barn som fått 
en Stor Dag.

De senaste fem åren har alltså:
• Antalet barn som får del av Min Stora  
 Dags aktiviteter ökat påtagligt.

• Ansökningssystem utvecklats.

• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
 (NPF) och psykisk ohälsa inkluderats.

• Osynlighetsprojektet genomförts.

• Utmärkelsen Mitt Stora Stöd etablerats.

• Samarbeten med organisationer,   
 föreningar och BUP initierats.

• Intäkterna ökat med drygt 70 %.

• Verksamhetsprocesser och administration 
 utvecklats och effektiviserats.

• Min Stora Dag har blivit mer känt av en  
 bredare allmänhet.
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Allmänt om verksamheten
Min Stora Dag är en stiftelse som grundades 
år 2000 och har 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 
allvarliga sjukdomar och diagnoser något  
utöver det vanliga, att genom en paus från  
en tuff tillvaro ge dem kraft att orka. 
Visionen är att göra skillnad för alla barn 
med allvarliga sjukdomar och diagnoser 
i Sverige samt bredda organisationens 
målgrupp genom att införliva ett bredare 
sjukdomsspektrum. 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 Postkod-
lotteriet. 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 7 miljoner kronor  
 från Postkodlotteriet i mars.

• Min Stora Dag presenterar i juni 
 Osynlighetsrapporten som gjorts  
 tillsammans med Ambea och Novus.

• Min Stora Dag har ett uppmärksammat 
 seminarium i september i närvaro av  

 stiftelsens beskyddare H.K.H. Prinsessan 
 Madeleine.

• Min Stora Dag får ny visuell identitet 
 i oktober.

• Min Stora Dag har en landsomfattande  
 kampanj för att lyfta möjligheten att  
 ansöka.

• Mitt Stora Stöd delas ut för fjärde   
 gången. Denna gång till Almins storebror  
 Melvin och Linus skolvaktmästare Dag.

• Min Stora Dag arrangerar med stöd
 av Autism- och Aspergerförbundet 
 ett specialanpassat e-sportläger för 
 unga med neuropsykiatriska funktions-
 variationer.

• Över 3 000 påsar med Stora Dagar  
 skickas ut till barn och deras familjer.

• Min Stora Dag röstas fram att som en  
 av fyra svenska organisationer delta vid  
 Olympic Torch Relay i Sydkorea.

• Swedbank väljer att ge en julgåva på  
 500 000 kr till Min Stora Dag.

• Min Stora Dag inför elektronisk faktura-
 hantering för ökad effektivisering,  
 förbättrad intern kontroll samt bidra  
 till en bättre miljö.

• Äventyraren Robin Trygg blir ny   
 ambassadör för Min Stora Dag.

FörvaltningsberättelseFiona 12 år, spelade in  
vlogg tillsammans med 
Youtubern Keyyo.
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Resultat och ställning

   2017  2016  2015 2014 2013

Intäkts och kostnadsanalys (tkr)     

Verksamhetens intäkter 29 980 28 112 24 674 23 608 20 001

Ändamålskostnader -28 850 -20 525 -18 810 -14 878 -13 342

Insamlingskostnader -1 326 -1 146 -1 647 -1 884 -1 561

Administrationskostnader -2 799 -2 089 -1 643 -1 104 -532

Summa verksamhetskostnader -32 975 -23 760 -22 100 -17 866 -15 435

Verksamhetens resultat -2 995 4 352 2 574 5 742 4 566

Resultat från finansiella investeringar 534 635 -888 13 139

Årets resultat -2 461 4 987 1 686 5 755 4 705

Nyckeltal      

Ändamålskostnader/Totala intäkter 96 % 73 % 76 % 63 % 67 %

Adm- och insamlingskostnader/Totala intäkter 14 % 12 % 13 % 13 % 11 %

Insamlingskostnader/Medel från allmänheten 12 % 12 % 18 % 25 % 25 %

Insamlingskostnader/Insamlade medel 4 % 4 % 7 % 8 % 8 %

     

Konventionella nyckeltal     

Balansomslutning 26 512 31 623 23 049 21 017 14 459

Eget kapital 22 869 25 330 20 343 18 657 12 902

Soliditet 86 % 80 % 88 % 89 % 89 % 

Omsättningen under år 2017 uppgick till 29 980 tkr (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 (7 000 tkr). 
Under verksamhetsåret erhölls testamentsgåvor till ett belopp av 2 062 tkr (1 177 tkr). Verksamhetsårets ändamålskostnader 
uppgår till hela 96 % av totala intäkter. Årets resultat uppvisar efter finansnettot -2 461 tkr (4 987 tkr).
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Placeringspolicy
Min Stora Dag har som policy att placera 
i finansiella placeringar med lågt risk-
tagande, stabil avkastning och att under 
alla omständigheter hålla stiftelse-
kapitalets 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 placerings-
reglerna. Placeringar ska ske i enlighet 
med Banco Fonders etiska placerings-
regler. En rapport om kapitalförvaltningens 
utveckling och eventuella avvikelser 
presenteras för styrelsen tillsammans med 
den ekonomiska rapporteringen.

Övrig icke finansiell information
• För att värna om vår miljö skickas   
 elektroniska nyhetsbrev till Min Stora  
 Dags gåvogivare. Tack till gåvogivare  
 skickas per mail eller sms. Min Stora  
 Dag skickar OCR fakturor via mail till  
 de gåvogivare som inte betalar direkt  
 via hemsidan.

• 2016 genomfördes en medarbetarenkät.  
 2018 genomförs en ny medarbetarenkät,  
 denna gång elektroniskt.

• Jämn fördelning mellan män och kvinnor 
 är en målsättning. Av medelantalet  
 anställda under verksamhetsåret var  
 12 kvinnor och 3 män.

• Min Stora Dag har tecknat kollektivavtal  
 med Unionen/Akademikerna.

• Min Stora Dag använder elektronisk  
 fakturahantering för att bidra till en  
 bättre miljö men även för effektivisering  
 och förbättrad intern kontroll.

Framtida utveckling
Min Stora Dag ska vara den organisation 
i Sverige som erbjuder flest och mest 
högkvalitativa Stora Dagar för barn 
och unga med olika bakgrund boende 
i hela landet. De är 4–18 år och har ett 
omfattande antal varierande allvarliga 
sjukdomar och/eller diagnoser. Allt Min 
Stora Dag gör kommer även fortsättnings-
vis att utgå från barnets bästa, såväl 
större som mindre aktiviteter både enskilt 
och i grupp är alltså barnets Stora Dag. 
I en föränderlig tid och värld är det själv-
klart att vikten vid flexibilitet precis som 
lyhördhet, tydlighet och transparens 
kvarstår och stärks under 2018. Därvid 
kommer mycket stor energi att läggas 
på det absolut nödvändiga behovet av 
effektiva analyser, uppföljningar och 
effektmätningar inom såväl projekt/ 
aktiviteter som insamling. Den påbörjade 
framgångsrika utvecklingen av ansöknings-
förfarandet fortsätter med inriktning på 
ökad tillgänglighet. Det innebär även att 
breddningen genom Osynlighetsprojektet 
till att inbegripa barn och unga med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(NPF) i verksamheten nu är definitiv. 
Min Stora Dag strävar efter ett förstärkt 
mångfaldsarbete gällande såväl barn och 
volontärer som medarbetare. Alla initiativ 
och intensifieringar syftar till att så många 
som möjligt av de barn och unga som finns 
i Min Stora Dags målgrupp ska få ett viktigt 
avbrott som gör skillnad i en tung vardag. 
Målet för 2018 är att nå 5 000 barn. 

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 sex tillfällen 
under 2017.

Styrelsen år 2017
Biörn Riese, ordförande
Närvaro: 6/6
Nuvarande befattning: Senior Adviser, 
Advokat, Jurie Advokat AB.
Andra betydande befattningar: 
Styrelseordförande American Chamber 
of Commerce, Styrelseordförande Axis 
AB (publ), Styrelseledamot Institutet 
Mot Mutor och Arvid Nordquist H.A.B., 
Styrelseordförande Stiftelsen Mercuri 
Urval.

Jan Söderberg, ledamot
Närvaro: 5/6
Nuvarande befattning: Styrelseordförande 
i Söderbergföretagen.
Andra betydande befattningar: 
Styrelseledamot i Ratos, Blinkfyrar, 
Elisolation, Henjo Plåtteknik, NPG och 
SEAB Nordic. Medlem av rådgivande 
kommittén på Ekonomihögskolan vid 
Lunds Universitet samt ekonomie dr h.c.

Jörgen Nordenström, ledamot
Närvaro: 4/6
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.

Anna Qviberg Engebretsen, ledamot
Närvaro: 6/6
Nuvarande befattning: Styrelseledamot 
Bilia AB, Investment AB Öresund, MQ 
Holding AB, Fabege AB.

Fredrik Hillelson, ledamot
Närvaro: 5/6
Nuvarande befattning: Grundare och VD 
Novare Human Capital.
Andra betydande befattningar: Personal-
direktör Investor AB och Accenture Sweden, 
Expatriate Manager Scania samt officer i 
amfibiekåren.

Bodil Ericsson Torp, ledamot
Närvaro: 5/6
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: 5/6
Nuvarande befattning: Generalsekreterare 
Min Stora Dag.
Andra betydande befattningar: Styrelse-
ledamot Elsa och Harry Gabrielssons 
stiftelse, Journalist senast på SVT 
nyheter, vice vd RespectEurope, konsult 
Barnombudsmannen.
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Arvode
Styrelsen och dess ledamöter arvoderas 
inte för sina uppdrag.

Ledningsgrupp
I ledningsgruppen ingår utöver general-
sekreterare Hélène Benno även Margareta 
Nilsson, Kerstin Burén samt Åsa Törneryd.

Revisorer
Anette Envall Svahn auktoriserad revisor, 
KPMG AB.

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

Övrig information
90-konto
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.  
Vi strävar efter en extra stor öppenhet 
kring verksamhetens ekonomi och att 
pengarna går till det som utlovas, till så 
många barn som möjligt. 

FRIIs kvalitetskod 
Min Stora Dag är medlem i Frivillig-
organisationernas Insamlingsråd (FRII) 
som arbetar för etisk och professionell 
insamling. Min Stora Dag tillämpar FRIIs 
kvalitetskod för insamlingsorganisationer. 
Ett krav enligt kvalitetskoden är att 
årligen upprätta en effektrapport vars 
syfte är att för givare, allmänheten 
och andra intressenter visa vilken nytta 
organisationen gör. Min Stora Dag 
uppfyller kraven enligt kvalitetskoden. 
Dokument enligt kodrapporten finns på 
www.minstoradag.org 

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

Hemsida och webbshop
Via www.minstoradag.org kan de som vill 
stödja Min Stora Dags arbete, ge en gåva, 
bli månadsgivare, starta egna insamlingar 
eller köpa olika produkter.

Bilbo 17 år, såg tennis i Båstad.
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Resultaträkning

 Not 2017 2016

Verksamhetsintäkter 2  

Gåvor  27 245 27 029

Bidrag  2 635 927

Nettoomsättning  81 156

Övriga rörelseintäkter  19 -

Summa verksamhetsintäkter  29 980 28 112

    

Verksamhetskostnader 3, 4  

Ändamålskostnader  -28 850 -20 525

Insamlingskostnader  -1 326 -1 146

Administrationskostnader  -2 799 -2 089

Summa verksamhetskostnader  -32 975 -23 760

    

Verksamhetsresultat  -2 995 4 352

    

Resultat från finansiella poster    

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 535 639

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -1 -4

Summa resultat från finansiella poster  534 635

Resultat efter finansiella poster  -2 461 4 987

   

Årets resultat  -2 461 4 987
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Balansräkning

 Not 2017 2016

Tillgångar    

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.    

Färdiga varor och handelsvaror  10 101

Förskott till leverantörer  - 15

Summa varulager m.m.  10 116

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  1 15

Övriga kortfristiga fordringar  58 145

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 1 716 1 742

Summa kortfristiga fordringar  1 775 1 902

    

Kortfristiga placeringar 8 2 716 6 391  

Kassa och bank  22 011 23 214

Summa omsättningstillgångar  26 512 31 623

Summa tillgångar  26 512 31 623

 Not 2017 2016

Eget kapital och skulder     

Eget kapital    

Stiftelsekapital  50 50

Balanserat kapital  25 280 20 293

Årets resultat  -2 461 4 987

Summa eget kapital  22 869 25 330

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  2 052 1 929

Balanserade projektbidrag 9 - 2 635

Övriga kortfristiga skulder  316 309

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 1 275 1 420

Summa kortfristiga skulder  3 643 6 293

Summa eget kapital och skulder  26 512 31 623

Förändringar av eget kapital

 Stiftelse Balanserat  Totalt eget
 kapital kapital kapital

Ingående balans 50 25 280 25 330

Årets resultat - -2 461 -2 461

Utgående balans 50 22 819 22 869
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Not 1 Redovisnings- och 
värderingsprinciper
Insamlingsorganisationen upprättar 
årsredovisningen med tillämpning av 
årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning (K3) och FRIIs Styrande 
riktlinjer för årsredovisning. 

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar 
som Min Stora Dag 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 och bidrag 
En transaktion i vilken Min Stora Dag 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 Min Stora Dag uppfyllt 
eller kommer att uppfylla vissa villkor och 
om Min Stora Dag har en skyldighet att 
återbetala till motparten om villkoren inte 
uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det 
inget bidrag är det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som 
intäkt när de erhålls. Gåvor av exempelvis 
aktier, fastigheter och konst intäkts-
redovisas vid gåvotillfället. En gåva som 
intäktsförts redovisas antingen som en 

tillgång eller en kostnad beroende på om 
gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor 
som Min Stora Dag avser att stadig-
varande bruka i verksamheten redovisas 
som anläggningstillgångar. Övriga gåvor 
redovisas som omsättningstillgångar. 
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt 
värde. I de fall Min Stora Dag lämnat en 
ersättning för att erhålla gåvan minskas 
gåvans värde med ersättningen.

Bidrag
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 Min Stora Dag fått eller 
kommer att få.

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

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

NoterEnlil 9 år, såg Champions 
League live i Rom.
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Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader 
som kan hänföras till organisationens 
uppdrag enligt stadgarna. Kostnader för 
administration som uppstår som en direkt 
följd av projektet inom ändamålet räknas 
till ändamålskostnader. Uppföljning, 
rapportering och revision av projekt utgör 
ändamålskostnader. I ändamålskostnader 
ingår även samkostnader.

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består av de kostnader  
som organisationen haft för att samla in 
medel det vill säga kostnader för insamlings-
arbetet som riktar sig mot organisationens 
samtliga givare såväl privatpersoner, 
företag, organisationer, föreningar och 
andra stiftelser. I insamlingskostnader ingå 
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 
administration. I administrationskostnader 
ingår även samkostnader.

Leasing
Alla Min Stora Dags leasingavtal 
redovisas som operationella det vill säga 
leasingavgiften redovisas linjärt över 
leasingperioden.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form 
av löner, sociala avgifter och liknande 
kostnadsförs i takt med att de anställda 
utför tjänster. När alla pensionsförpliktelser 
klassificerats som avgiftsbestämda redovisas 
en kostnad det år pensionen tjänas in. 
 

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

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.

Lager av handelsvaror
Handelsvaror värderas, med tillämpning 
av först-in först-ut-principen, till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och netto-
försäljningsvärdet 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 balans-
omslutningen.

Wilma 15 år, träffade  
idolerna i Dolly Style.
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Noter

Not 2 Insamlade medel

 2017 2016

Gåvor som redovisats i resultaträkningen  
Insamlade medel  

Allmänheten 11 048 9 481

Företag 5 550 6 640

Föreningar 7 962 8 378

Andra organisationer 14 5

Externa stiftelser och fonder 2 671 2 525

Summa gåvor 27 245 27 029

  

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen  
Insamlade medel (uppskattade belopp ej bokfört)  

Annonser 8 000 3 800

Licenser 60 60

Konsulttid 80 100

Transport 500 80

Fri hyra 190 190

Teknik 100 100

Summa 8 930 4 330

  

Bidrag som redovisats som intäkt  
Insamlade medel  

Förening 2 635 364

Externa stiftelser och fonder - 563

Summa bidrag 2 635 927

Nettoomsättning  

Nettoomsättning 81 156

Summa nettoomsättning 81 156

 2017 2016

Övriga rörelseintäkter  

Övriga rörelseintäkter 19 -

Summa övriga rörelseintäkter 19 -

  

Totalt insamlade medel består av följande  

Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 27 245 27 029

Gåvor som inte har registrerats i resultaträkningen 8 930 4 330

Bidrag som redovisats som intäkt 2 635 927

Nettoomsättning som redovisats som intäkt 81 156

Övriga rörelseintäkter som redovisats som intäkt 19 -

Summa insamlade medel 38 910 32 442

Not 3 Leasing

Min Stora Dag leasar framförallt kontorslokaler 
och annan kontorsutrustning. Kostnadsförda 
leasingavgifter uppgår till 531 tkr (527 tkr).
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:

 2017 2016

Inom 1 år 235 227

2–5 år 51 72

Senare än 5 år - -

Summa 286 299

Avtalet om lokalhyra i Stockholm sträcker sig till 2018-05-31 med möjlighet 
till förlängning.
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Noter

Not 4 Medelantal anställda, personalkostnader 
och arvoden till styrelsen

 2017 2016

Medelantalet anställda  

Kvinnor 12 11

Män 3 5

Totalt 15 16

  

Könsfördelning bland styrelseledamöter och 
ledande befattningshavare  

Antal styrelseledamöter på balansdagen   

Kvinnor 3 3

Män 4 4

Totalt 7 7

  

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader  

Löner och andra ersättningar:  

Generalsekreterare 690 701

Övriga anställda 5 491 4 745

Totala löner och ersättningar 6 181 5 446

  

Sociala kostnader 1 942 1 705

(varav Pensionskostnader exkl löneskatt) 502 372

  

Av pensionskostnaden avser 205 tkr (106 tkr) organisationens generalsekreterare.

Styrelsearvode
Styrelsens ledamöter är inte arvoderade.

Ideellt avtal
Under året har 248 (266) personer arbetat ideellt som volontär för Min Stora Dag. 
Volontärer är en förutsättning för att Min Stora Dag ska kunna genomföra aktiviteter 
för barn och unga med allvarliga sjukdomar och/eller diagnoser. 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.
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Noter

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter

 2017 2016

Utdelningar 295 511

Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar -5 -

Återföringar av nedskrivningar 244 128

Summa 534 639

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

 2017 2016

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 1 4

Summa 1 4

 

Not 7 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

 2017 2016

Förutbetalda hyror 125 129

Förutbetalda leasingavgifter 4 4

Licenser 49 80

Aktiviteter 1 538 1 529

Summa 1 716 1 742

Not 8 Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar förvaltas 
enligt stiftelsens placeringspolicy.

 Redovisat värde Marknadsvärde

Värdepapper 2 716 2 716

Summa kortfristiga placeringar 2 716 2 716

Not 9 Balanserade projektbidrag

 2017 2016 

Pågående projekt - 2 635

Summa  0 2 635

  

Not 10 Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

 2017 2016 

Upplupna semesterlöner 758 825

Upplupna sociala avgifter 238 259

Beräknad löneskatt på pensionskostnader 208 168

Övriga poster 71 168

Summa 1 275 1 420

Not 11 Ställda säkerheter

 2017 2016 

För egna avsättningar och skulder  

För egna ansvarsförbindelser  

Summa ställda säkerheter 0 0 

Not 12 Eventualförpliktelser

 2017  2016

Summa eventualförpliktelser 0 0
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Stockholm den 23 april 2018

Biörn Riese
ordförande

Jörgen Nordenström
ledamot

Fredrik Hillelson
ledamot

Hélène Benno 
ledamot/generalsekreterare 

Min revisionsberättelse har lämnats 2 maj 2018

Anette Envall Svahn 
Auktoriserad revisor

Jan Söderberg
ledamot

Anna Qviberg Engebretsen
ledamot

Bodil Ericsson Torp
ledamot



37

Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden  
Jag har utfört en revision av årsredo-
visningen för Stiftelsen Min Stora Dag för 
år 2017. Stiftelsens årsredovisning ingår  
på sidorna 25–36  i detta dokument. 

Enligt min uppfattning har årsredo-
visningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild  
av stiftelsens finansiella ställning per den 
31 december 2017 och av dess finansiella  
resultat för året enligt årsredovisnings-
lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare 
i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är obe-
roende i förhållande till stiftelsen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

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

Annan information än årsredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan 
information än årsredovisningen och 
återfinns på sidorna 2–24.  Det är 

styrelsen som har ansvaret för denna 
andra information.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen 
omfattar inte denna information och jag 
gör inget uttalande med bestyrkande 
avseende denna andra information.

I samband med min revision av årsredo-
visningen är det mitt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och 
överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredo-
visningen. Vid denna genomgång beaktar 
jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat 
under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har 
utförts avseende denna information, drar 
slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är jag 
skyldig att rapportera detta. Jag har inget 
att rapportera i det avseendet. 

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

Vid upprättandet av årsredovisningen 
ansvarar styrelsen för bedömningen 
av stiftelsens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Den upplyser, när så 
är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antag-
andet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera stiftelsen, 
upphöra med verksamheten eller inte  
har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta.
 
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller mina 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög  
grad av säkerhet, men är ingen garanti  
för att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att  
upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på  
grund av oegentligheter eller fel och anses  
vara väsentliga om de enskilt eller tillsam-
mans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder 
jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under 

hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna  
 för väsentliga felaktigheter i årsredo-
 visningen, vare sig dessa beror på  
 oegentligheter eller på fel, utformar  
 och utför granskningsåtgärder bland  
 annat utifrån dessa risker och inhämtar  
 revisionsbevis som är tillräckliga och  
 ändamålsenliga för att utgöra en grund 
 för mina uttalanden. Risken för att inte 
 upptäcka en väsentlig felaktighet till 
 följd av oegentligheter är högre än för 
 en väsentlig felaktighet som beror på 
 fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
 agerande i maskopi, förfalskning, avsikt-
 liga utelämnanden, felaktig information 
 eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del 
 av stiftelsens interna kontroll som har 
 betydelse för min revision för att utforma 
 granskningsåtgärder som är lämpliga 
 med hänsyn till omständigheterna, men 
 inte för att uttala mig om effektiviteten 
 i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de 
 redovisningsprinciper som används och 
 rimligheten i styrelsens uppskattningar 
 i redovisningen och tillhörande  
 upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten 
 i att styrelsen använder antagandet 
 om fortsatt drift vid upprättandet av 
 årsredovisningen. Jag drar också en 

Till styrelsen i Stiftelsen Min Stora Dag, org. nr 802409-8264
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 slutsats, med grund i de inhämtade 
 revisionsbevisen, om huruvida det finns 
 någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
 avser sådana händelser eller förhållanden 
 som kan leda till betydande tvivel om 
 stiftelsens förmåga att fortsätta verk-
 samheten. Om jag drar slutsatsen att 
 det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
 måste jag i revisionsberättelsen fästa 
 uppmärksamheten på upplysningarna 
 i årsredovisningen om den väsentliga 
 osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
 upplysningar är otillräckliga, modifiera 
 uttalandet om årsredovisningen. Mina 
 slutsatser baseras på de revisionsbevis 
 som inhämtas fram till datumet för 
 revisionsberättelsen. Dock kan fram-
 tida händelser eller förhållanden göra 
 att en stiftelse inte längre kan fortsätta 
 verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande  
 presentationen, strukturen och innehållet 
 i årsredovisningen, däribland upplysning-
 arna, och om årsredovisningen återger 
 de underliggande transaktionerna och 
 händelserna på ett sätt som ger en 
 rättvisande bild. Jag måste informera 
 styrelsen om bland annat revisionens  
 planerade omfattning och inriktning samt 
 tidpunkten för den. Jag måste också 
 informera om betydelsefulla iakttagelser 
 under revisionen, däribland de eventuella 
 betydande brister i den interna kontrollen 
 som jag identifierat.
 
Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen 
har jag även utfört en revision av 
styrelsens förvaltning för Stiftelsen Min 
Stora Dag år 2017.

Enligt min uppfattning har någon 
styrelseledamot inte handlat i strid med 
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Jag är oberoende 
i förhållande till stiftelsen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har  
inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för 
förvaltningen enligt stiftelselagen och 
stiftelseförordnandet.
 
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av för-
valtningen, och därmed mitt uttalande, 
är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma 
om någon styrelseledamot i något 
väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig  
 skyldig till någon försummelse som kan 
 föranleda ersättningsskyldighet mot 
 stiftelsen eller om det finns skäl för  
 entledigande, eller

• på något annat sätt handlat i strid med 
 stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
 årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,  
men ingen garanti för att en revision som 

utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller  
försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god 
revisionssed i Sverige använder jag 
professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under  
hela revisionen. Granskningen av förvalt-
ningen grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras 
på min professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att jag fokuserar granskningen 
på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksam-
heten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för stiftelsens 
situation. Jag går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för mitt uttalande.

Stockholm den 2 maj 2018

Anette Envall Svahn 
Auktoriserad revisor
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