Årsberättelse 2018

Sexåriga Julius lagade mat med
Niklas Ekstedt på sin Stora Dag.

Innehåll
Generalsekreteraren har ordet
Stora Dagar
Glädjerapporten 2018
Företagsgåvor och samarbeten
Kampanjer
Min Stora Psykiska Hälsa
Sociala medier
Norton blev dirigent för Kungliga Filharmonikerna
Volontärer
Medicinska rådet
Mitt Stora Stöd 2018

3
5
8
12
16
21
22
24
26
29
30

Effektrapport

32

Årsredovisning 2018

40

Förvaltningsberättelse
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Resultat och ställning
Resultaträkning
Balansräkning
Noter
Revisionsberättelse

41
42
43
47
48
49
55

Åttaåriga Lukas träffade svenska herrlandslaget i
fotboll på sin Stora Dag. Läs mer på sida 7.

Fotografer i årsberättelsen: Min Stora Dag, Ea Czyc, Peter
Knutson, Raphael Stecksén/Kungahuset, Patrik Gineman,
Magnus Ragnvid, Jurie samt privata bilder.

2

Generalsekreteraren har ordet
”Jag har fått mer energi att jobba vidare med min sjukdom”, berättar en flicka.
I ett brev berättar en mamma om lyckan i hennes son när
han för första gången på flera år vände på perspektivet
”varför jag”. Hon beskriver den lättnad och glädje alla i
familjen upplevde när han blev nominerad till en Stor Dag
och fick en paus i sin tuffa sjukdomsvardag.

Glädjerapporten är ett fantastiskt bevis på att
Min Stora Dags verksamhet är värdefull och att en Stor
Dag gör skillnad. Andra som vittnar om en Stor Dags
betydelse är sjukhusen. Min Stora Dag jobbar nära alla
barnkliniker i hela vårt land och nyligen var jag och mina

kollegor och hälsade på Astrid Lindgrens Barnsjukhus
i Huddinge och Solna. Under vår promenad träffade vi
sjukhusdirektörer, lekterapeuter, sjukhusclowner, sjuksköterskor och även föräldrar till barn som fått en Stor Dag.
Det var ett givande besök där vi fick möjlighet att samtala

Att på grund av en sjukdom eller diagnos behöva åka till
sjukhuset oftare än till fotbollen eller dansen är tungt.
Barnen i vår målgrupp har tillsammans över 140 olika
allvarliga sjukdomar och diagnoser. Neurologiska sjukdomar, diabetes, cancer, autism, adhd eller hjärtan, magar
och lungor som inte fungerar som de ska. Enligt vårt
medicinska råd finns cirka 200 000 barn inom vår målgrupp i Sverige. Alla är unika och väldigt många kämpar
med fler än en utmaning. Min Stora Dags mål är att göra
positiv skillnad för dessa kämpar och visionen är att alla
ska få lindring, lättnad och mer livsglädje genom oss.
Det avbrott som Min Stora Dag ger är inte bara uppmuntran för stunden utan effekten stannar ofta kvar
länge. Känslor som är värdefulla i en sjukdomsvardag –
som hopp och vilja – ökar påtagligt. Varje år undersöks
betydelsen av att få en Stor Dag av undersökningsföretaget Novus. Vi sammanfattar detta i vår Glädjerapport
och resultatet för 2018 är överväldigande. Bland annat
tycker 98 procent av respondenterna att upplevelsen
påverkat barnet positivt.
”Jag har fått mer energi att jobba vidare med min
sjukdom”, berättar en flicka. I all sin enkelhet rör den
kommentaren mitt hjärta.

Generalsekreteraren har ordet

I september gick sjuåriga Akrams Stor Dag-önskan i
uppfyllelse när han fick hälsa på hos Kungen.
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med många av de vardagshjältar som vi samarbetar med.
Och på tal om vardagshjältar... utan våra volontärer
skulle vi aldrig lyckas nå så många barn! Effekten av
deras arbete är stor och de inspirerar oss varje dag.
Sedan starten år 2000 har Min Stora Dag gått från att
hjälpa 16 barn till att under 2018 förverkliga Stora Dagar
för 4 501 barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser.
Osynlighetsprojektet som genomförts med stöd från
Postkodlotteriet och vår satsning på psykisk hälsa med
Kavlifondet har betytt utveckling och bättre anpassade
Stora Dagar för allt fler barn och unga, men också ökad
kunskap och förändrade attityder bland medarbetare,
volontärer och andra engagerade.
Samarbeten med organisationer och föreningar är en
annan framgångsfaktor. Dels för att fylla på vår egen
kunskapsbank men mest av allt för att barnens upplevelser ska bli så givande, inspirerande och minnesvärda
som det bara går. Autism- och Aspergerförbundet, Ung
Diabetes, Mag- och tarmförbundet är viktiga aktörer vi
arbetar med och exempel på när gemensamma ansträngningar gett positiva resultat som kommit barnen
tillgodo. Inriktningen att fördjupa befintliga och etablera
nya relevanta samarbeten fortsätter och intensifieras
under 2019.
Vi har även många givande företagssamarbeten och
i dessa ser vi att allt fler företag har ett ökat fokus att
vilja påverka och bidra till ett starkt civilsamhälle genom
positiva handlingar. Allt fler känner sig manade att ta sig
an samhällsutmaningar på nya sätt, och det gör mig så
glad. Att omvärlden ser och förstår vikten av medkänsla
är avgörande för vår existens.

”Allt fler känner sig manade att ta sig an samhällsutmaningar på
nya sätt och det gör mig så glad. Att omvärlden ser och förstår
vikten av medkänsla är avgörande för vår existens.”
samlades på vårt musikläger i höstas och på 7-åriga
Akram som nyanländ till Sverige insjuknade i leukemi och
under en operation drömde att han fick träffa Kungen.
”När jag är ledsen kan jag tänka på den dagen och bli
glad igen”, berättade en liten flicka efter en Stor Dag.
Hela tiden träffar vi nya kämpar och hela tiden kommer
nya fantastiska bekräftelser att barnet fått ett värdefullt
avbrott i vardagen och fått glömma bort sin sjukdom för
en stund.
Nu fortsätter det viktiga arbetet vi gör idag, men också
med att utveckla det. Jag ser fram emot att tillsammans
hitta nya vägar och sätt att glädja och stötta barnen
som behöver det allra mest.

Jennifer McShane,
Generalsekreterare Min Stora Dag

Ett drygt halvår in i mitt uppdrag som generalsekreterare är det redan många barn som etsat sig fast i minnet.
Jag tänker på Victor som fick spela fotboll med svenska
herrlandslaget, Amanda som med 13 andra tonåringar

Generalsekreteraren har ordet
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Stora Dagar
Att få en Stor Dag är att få en välbehövlig paus från en tung vardag.
Ett avbrott som ger stärkande tankar och känslor, som fyller på med kraft
och positiva minnen. För ibland behövs mer än mediciner och behandlingar!
En Stor Dag kan vara stor och omtumlande, som att
träffa en idol eller resa iväg på ett äventyrsläger och
bestiga ett berg. I barnets värld kan även att bo på hotell
i sin egen hemstad eller åka tåg vara speciellt och räcka
som det där lilla extra som ger ny kraft.
Vem som vill ha vad, eller när det behövs, varierar.
Därför har våra Stora Dagar olika utformning och
omfattning. Allt från att få en helt egen önskan uppfylld
till att göra något härligt tillsammans med andra.

BARN FICK EN STOR DAG 2018

Tioåriga Tilde önskade att få resa iväg med hela familjen inför en jobbig operation.

Stora Dagar
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ENSKILD STOR DAG

STOR DAG PÅ LÄGER

STORA
DAGAR

AKTIVITETSPAKET

STOR DAG I GRUPP

KRAFTGÅVOR
Min Stora Dag har fyra olika typer av Stora Dagar:

Enskild Stor Dag

Stor Dag på läger

Kraftgåvor

En Enskild Stora Dag utformas alltid efter barnets egna
tankar, idéer och önskningar. Det är engagerad sjukhuspersonal som utser vilket barn som ska få en alldeles
egen Stor Dag.

Våra läger arrangeras med olika teman och på olika platser runt om i Sverige. Att få åka på ett läger innebär att
få träffa andra i samma situation. Det stärker självkänslan och bidrar till en viktig inkludering och gemenskap.

Stor Dag i grupp

Aktivitetspaket

Stora dagar i grupp innebär färdiga aktiviteter med andra barn och unga som kämpar med allvarliga sjukdomar
och diagnoser i vardagen. Spännande matcher, biobesök och konserter står ofta på programmet. Ansökan till
Stora Dagar i grupp sker både med hjälp av vårdnadshavare genom hemsidan eller delas ut av sjukhusen runt
om i landet.

Våra aktivitetspaket är en härlig dag som genomförs på
egen hand med familjen, när det passar en själv bäst.
De följer ofta ett tema och kan exempelvis innehålla en
heldag på en nöjespark, djurpark eller bio och middag.
Ibland även en övernattning på hotell. Det går att ansöka
om att få ett aktivitetspaket, och de delas även ut med
hjälp av sjukhuspersonal.

Vid sidan om de Stora Dagarna delar Min Stora Dag varje
år även ut något vi kallar ”kraftgåvor”, t ex biobiljetter
eller tidningsprenumerationer, till barn och unga som
vistas mycket på sjukhus och i hemmet. Under 2018 har
Min Stora Dag skickat ut 15 455 kraftgåvor. Att efter en
undersökning, under provtagningar eller jobbiga sjukhusbesök 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 eller vilken tidning man
ska läsa. Biljetterna och prenumerationerna skickades
till samtliga universitetssjukhus och barnkliniker samt de
BUP-avdelningar vi under de senaste åren har etablerat
ett samarbete med. Vårdgivarna ser sedan till att de fördelas bland barn som behöver extra uppmuntran.

Stora Dagar
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STOR DAG, MARS 2018

Fotbollsfest på Lukas Stora Dag
Åttaåriga Lukas från Arkelstorp träffade svenska
herrlandslaget i fotboll på sin Stora Dag. Det blev
en oförglömlig dag för Lukas.
– Jag trodde inte de visste vem jag var, men det var
roligt. Ola Toivonen, Viktor N Lindelöf, John Guidetti,
Emil Forsberg, Marcus Berg. De var coola och snälla
och snygga. Jag trodde de skulle behålla bollen med
autografer på så att de mindes att jag var där. Jag
blev jätteglad för bollen och att få en autograftröja
med mig hem, berättade Lukas efteråt.
Lukas har en ovanlig ämnesomsättningssjukdom
som heter Maple Syrup Urine Disease, hans mamma
beskriver den som att ”hjärnan förgiftas”.

Foto: Bildbyrån
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Glädjerapporten 2018
Varje år utvärderas betydelsen av att få en Stor Dag
i årliga effektmätningar av undersökningsföretaget
Novus. Vi kallar det här vår Glädjerapport.

Nova åkte till nöjesparken
Furuvik med sin mamma
på sin Stora Dag.

Glädjerapporten 2018 är ett fantastiskt kvitto och bevis
på att Min Stora Dags verksamhet är viktig, värdefull
och unik, och att en Stor Dag gör skillnad. Under 2018
utökades antalet effektenkäter från en till fyra per år och
dessa skickades 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 BARNEN TYCKER ATT DEN STORA
DAGEN GAV ROLIGA MINNEN.

Glädjerapporten 2018, Novus
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SVAR FRÅN BARNEN
SVAR FRÅN FÖRÄLDRARNA

TYCKER ATT DEN STORA DAGEN
DE VAR MED OM VAR BRA.
TYCKER ATT DEN STORA DAGEN
PÅVERKAT VARDAGEN POSITIVT.
”Jag fick uppleva att ADHD inte är något konstigt.”
”Jag har fått mer energi att jobba vidare med
min sjukdom.”

”Fick lära känna nya kompisar och ha semester från
min sjukdom. En upplevelse få får vara med om.”
”Det var väldigt roligt och jag blev glad. Jag blir
glad och glömmer allt annat. Glömde bort min
sjukdom. Så roligt och bra det va!”

”När jag är ledsen kan jag tänka på den
dagen och bli glad igen”

ÄR NÖJDA MED DEN STORA DAG
SOM BARNET VAR MED OM.
”Att få känna sig speciell och utvald gjorde att mitt barn
växte och fick lite mer självförtroende. Såg något gott i
sin diagnos!”
”Att få ha några dagar där sjukdomen inte är fokus utan
barnet har fått vara barn.”

Glädjerapporten 2018, Novus

TYCKER ATT DEN STORA DAGEN
HAR PÅVERKAT BARNET POSITIVT.
”Han fick träffa andra barn som har samma sjukdom
och det fick honom att inte känna sig ensam och dela
kunskap med de. Han hittade nya vänner.”
”Han fick känna sig viktig och se att hans
funktionsvariant innebär positiva saker också.”
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Öppna svar från barnen på frågan:
Vad är det första du tänker på när du tänker på den aktivitet du senast var med om med Min Stora Dag?

TOTALT ANTAL RESPONDENTER

Glädjerapporten 2018, Novus
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STOR DAG, APRIL 2018

Vinterläger i Jukkasjärvi
För elfte året i rad arrangerade Min Stora Dag sitt vinterläger
uppe i Jukkasjärvi. Totalt 28 ungdomar med olika allvarliga
sjukdomar och diagnoser fick möjlighet till en paus från det
tuffa och svåra i vardagen. Dagarna fylldes med hundspann,
skoterturer, pimpling, skulptering i is och en tur till ishotellet.
Det blev en oförglömlig resa för många av ungdomarna med
många nya vänner, upplevelser och minnen för livet.

11

Företagsgåvor och samarbeten
Tack vare stort engagemang från en mängd företag och samarbetspartners kan vi
fortsätta vårt arbete med att skapa Stora Dagar till fler barn och unga. Idag inser allt
fler företag sin påverkanskraft såväl som vikten att ta större ansvar för sociala frågor.

Min Stora Dag ser i sina företagssamarbeten en ökad
medvetenhet om vilken skillnad den egna verksamheten
och dess handlingar kan ha, och hur man kan påverka
och bidra till ett starkt civilsamhälle genom positiva
handlingar för medmänniskor.
Brandkontoret är ett försäkringsbolag för fastighetsägare som för tredje året samarbetar med oss.
Lyko skänker sedan 2017 överskottet av försäljningen
av plastpåsar i deras butiker runt om i Sverige.
Ving samarbetar sedan många år med Min Stora Dag.
Under en månad arrangerade Ving och flygbolaget
Thomas Cook Airlines en insamlingskampanj till förmån
för Min Stora Dag då de aktiverade sina kunder genom
kampanjer på sina flyg och resmål.
Kavlifonden som äger Kavlikoncernen, är en stiftelse
som förvaltar och delar ut koncernens överskott till
välgörande ändamål. Kavlis medarbetare röstar årligen
fram mottagarna till sin utdelning. Min Stora Dag var
2018 stolt mottagare av 334 455 kronor.
Syster P har tagit fram ett specialdesignat armband
som heter Invisible/Invincible. För varje sålt armband
går 100 kr till Min Stora Dag.

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

har vi också möjlighet att erbjuda Stora Dagar i en lugn
och anpassad miljö till infektions- och intryckskänsliga
barn och unga.

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

Jobzone/Running for Shelter genomförde 2018 ett välgörenhetslopp till förmån för Min Stora Dag. Resultatet
blev 250 000 kronor.

Stjärnägg marknadsförde Min Stora Dag på specialdesignade äggförpackningar. En del av intäkterna gick till
Min Stora Dag.

Disney har i sin svenska butik sålt plastpåsar där ett
överskott på 96 478 kronor har gått till Min Stora Dag.

Stockholm Live hjälper oss att förverkliga Stora Dagar
på deras arenor. Med hjälp Min Stora Dags loge i Globen

Företagsgåvor och samarbeten

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.

Duni samarbetade med Min Stora Dag och bidrog
bland annat till genomförande av våra kockläger.
Salesforce Sverige bidrog genom ideellt konsultarbete
bland annat till att vi under 2018 kunde lansera vårt
intranät för volontärer vilket möjliggjort en närmare
integrering av volontärer i Min Stora Dags verksamhet.
Parks and Resorts skänkte 400 familjebiljetter till
ett värde av 686 400 kronor. Dessa ger en heldag på
antingen Gröna Lund, Kolmården, Skara Sommarland
eller Furuvik. Utöver det skapar de unika upplevelser
för barn under deras Enskilda Dag på Gröna Lund och
Kolmården.
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Gåvor från Postkodlotteriet och stiftelser
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. Min Stora Dag, som varit förmånstagare sedan 2009, fick under 2018 hela sju miljoner kronor
i basstöd av Postkodlotteriet.
Min Stora Dag får även bidrag från ett flertal stiftelser:

Checkutdelning på Disney med nordiska vd:n Casper Bjørner
och Min Stora Dags generalsekreterare Jennifer McShane.

Glada medarbetare från Min Stora Dag vid
välgörenhetsloppet Running for Shelter.

Stiftelsen Bertil Strömberg har skänkt gåvor i många
år. 2018 mottog Min Stora Dag 500 000 kr.
Karin och Eriks Falkmans och Anna Larssons stiftelse
har skänkt årligen sedan 2013.
Stiftelsen Frimurare barnhuset i Stockholm skänkte
250 000 kr under 2018.

Sju miljoner som ger många Stora Dagar! Postkodlotteriets Rickard Sjöberg,
Cecilia Bergendahl och Anders Årbrandt tillsammans med Min Stora Dags
dåvarande generalsekreterare Helene Benno på den årliga förmånstagarfesten.

Företagsgåvor och samarbeten
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STOR DAG, APRIL 2018

Min Stora Limodag
På Min Stora Limodag fick barn med allvarliga
sjukdomar och diagnoser bjuda med sig sina vänner
och bli upphämtade av limousiner. De fick köra runt
med en privat chaufför under dagen. Första stoppet
blev på Scandic Rubinen där barnen testade på att
blanda egna läskdrinkar och hängde på takterrassen.
Efter det kördes barnen vidare till en privat biovisning.
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Kampanjer
Under 2018 har Min Stora Dag ökat sitt fokus på nya givare. Bland annat
genom swishkampanjer och egenstartade insamlingar på Min Stora Dags
hemsida och via Facebooks nya insamlingsplattform. Under andra halvan
av 2018 fick våra givare även möjlighet att ge gåvor via Swish.
Min Stora Dag har under 2018 i sin sommar- och
julkampanj kommunicerat konceptet Sjukdomar och
diagnoser tar inte lov för att understryka att vardagens
ser annorlunda ut för barn med allvarliga sjukdomar
och diagnoser. Kampanjen ska också öka förståelsen
för verksamheten och sätta ett budskap som fungerar
långsiktigt. Konceptet tar vi med oss in i 2019 för att skapa
en igenkänning och ökad förståelse bland våra givare.

Kampanjer
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Privata initiativ

MILJONER I GÅVOR TOTALT 2018
Sportkompisar

AV ALLA INSAMLADE MEDEL GICK
DIREKT TILL BARNENS STORA DAGAR

Under andra halvan av 2018 lanserade Min Stora Dag
det nya konceptet Sportkompisar som vänder sig direkt
till sportföreningar som vill engagera sig. Konceptet
manifesterar samarbetet med tydlighet och stolthet.
Två fina exempel är Vallentuna BK och Strömsbro IF.
Min Stora Dag har sett exempel på många inspirerande
privata initiativ under 2018. Ett av alla fantastiska
exempel är Adams vernissage.
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Adams vernissage till förmån för Min Stora Dag
För lite mer än ett år sedan fick 17-åriga
Adam från Domsjö en egen Stor Dag i form
av ett besök på Melodifestivalfinalen. Nu
ville han ge tillbaka och låta andra barn med
allvarliga sjukdomar och diagnoser möjlighet
att få vara med om något utöver det vanliga.

Kampanjer

Här är den fina historien vi fick inskickad från Annika,
Adams personliga assistent:
”Jag har aldrig sett honom så lycklig under mina år
som assistent åt honom, som han var på sin Stora Dag.
Han log hela helgen. Han blev väldigt trött också, men
log ändå exakt hela tiden. Adams ”Stora helg” som vi
kallar det blev en succé. Adams stora intresse, förutom
Melodifestivalen, är att måla. Han kan måla i timmar om
ingen stoppar honom. Han hade rummet fullt av tavlor

och vi funderade på vad vi kunde göra med dem. Då kom
Adams storasyster Elin på att vi kanske kunde ordna en
vernissage och ställa ut och sälja Adams fantastiska målningar. Pengarna skulle då gå till Min Stora Dag som tack
för allt ni gjort för Adams och andra sjuka barn.
Adams assistansbolag (Assistansbolaget i Sverige)
lånade ut sin lokal och det annonserades i tidningen om
Adams vernissage. Klockan 12 lördagen den 5 maj slog vi
upp dörrarna och lokalen fylldes med människor som ville
se Adams konst. Vi hade inte prissatt tavlorna utan man
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fick ge det man ville. Adam var överlycklig över alla som
kom medan han satt vid sitt staffli och påbörjade nästa
konstverk. Redan efter 40 minuter var alla 28 tavlorna
sålda. 5 500 kr fick Adam in under dagen och de vill han
skänka till Min Stora Dag som tack för den underbara
helg han fick.”

”Jag har aldrig sett honom
så lycklig under mina år som
assistent åt honom, som han
var på sin Stora Dag.”
Annika, Adams personliga assistent
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STOR DAG, MAJ 2018

Julius drev restaurang med
kocken Niklas Ekstedt
Julius är sex år och har en hjärntumör. Ett av
hans favoritprogram på tv är ”Överraskningen”,
där kocken Niklas Ekstedt hjälper barn att ordna
en festlig måltid till någon de tycker om. Julius
älskar mat och på hans Stora Dag ville han driva
restaurang tillsammans med Niklas.
Melon och serranoskinka till förrätt, pizza till
varmrätt och glass till efterrätt stod på menyn.
När maten var klar slöt familj och vänner upp till
den festliga måltiden.
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Min Stora Psykiska Hälsa
Under 2018 mottog Min Stora Dag ett öronmärkt stöd från norska
Kavlifondet för ett specialprojekt kring barn och ungas psykiska hälsa.
Arbetet med Osynlighetsprojeket under 2017 var en viktig
del i Min Stora Dags breddning av målgruppen barn och
unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Tack vare
ett öronmärkt ekonomiskt stöd från Svenska Postkodlotteriet kunde Min Stora Dag genomföra en satsning för
barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer som till exempel ADHD och autism. Projektarbetet
har ägt rum under 2017, och nu har vi inkluderat barn och
unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer i vår
kärnverksamhet.
Osynlighetsprojektet var en viktig början för att bemöta
vår målgrupp på rätt sätt. Vi vill ständigt anpassa oss till
de unika behov som vår målgrupp har. Med anledning
av detta ansökte vi om stöd från norska Kavlifondet för
ytterligare satsningar. Under 2018 mottog Min Stora Dag
därför ett öronmärkt stöd från Kavlifondet för ett specialprojekt kring barn och ungas psykiska hälsa.

Från vänster: Inger Elise Iversen från Kavlifondet, Malte Bolender
och Jennifer McShane från Min Stora Dag.

Min Stora Psykiska Hälsa

Fokus i projektet Min Stora Psykiska Hälsa ligger på
konkreta och genomförbara insatser. Vi kommer att
ytterligare anpassa och utveckla Min Stora Dags aktiviteter och Stora Dagar med hänsyn till barn och ungas
psykiska hälsa. Vi vidareutvecklar det vi redan gör och
det vi vet fungerar utifrån vår långa erfarenhet. Projektet
kommer också att inkludera kunskapshöjande insatser
för personal, volontärer och allmänhet för att skapa
insikt och kompetens kring psykisk hälsa och för att lyfta
de unika resurser som finns hos alla barn och unga.
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Sociala medier
I sociala medier har vi under året fortsatt med att berätta engagerande
och berörande historier från barn och familjer som har deltagit på Stora
Dagar. Facebook är Min Stora Dags största sociala mediekanal och nådde
över 90 000 gillare under 2018.
I slutet av 2017 lanserade Facebook en tjänst som tillåter
privatpersoner att starta insamlingar till välgörenhetsorganisationer. Dessa har väckt stort engagemang under
2018 och lett till en ökad insamling då många privatpersoner valt att starta en födelsedagsinsamling till förmån
för Min Stora Dag.

FÖLJARE HAR PASSERATS MED RÅGE PÅ FACEBOOK.

Instagram väcker fortfarande stort intresse med en
ständigt växande följarskara. Vi har ökat vår egen
närvaro både på Instagram Stories och vår interaktion i
vårt egna och andras kommentarsfält. Vi ser att
engagemang är det mest relevanta måttet för att mäta
det vi gör på sociala medier vilket gör att vi från och med
nu kommer att mäta framgång i engagemang.
Sociala medier är en sammanhållande kanal för barn,
givare, volontärer, samarbetspartners och andra intresserade. Synlighet, tillgänglighet samt rätt närvaro och
tilltal i dessa kanaler är idag en avgörande faktor för att
nå ut med våra budskap och engagera.
Min Stora Dag kommer fortsätta att berätta äkta historier som berör för att öka kännedom om vår organisation.

FÖLJARE PÅ INSTAGRAM

Sociala medier
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”När jag ska opereras ska jag
tänka på precis den här dagen”
Tioåriga Tilde från Norrköping har VACTERL-association,
en sällsynt diagnos som i Tildes fall innebär att hon har
skolios, är njursjuk, har hjärtfel och är ensidigt döv. Tilde
önskade att få resa iväg med hela familjen inför en jobbig
operation. Så här skriver Tildes mamma Malin om resan:
”Vi kan inte med ord beskriva vad den här resan har betytt
framför allt för Tilde men även för oss som familj. Vi fick en
vecka utan sjukhusbesök med krävande undersökningar,
mediciner, tidiga morgnar, och en förtvivlad och arg Tilde
som får utbrott av övertrötthet. Istället fick hela familjen
samla kraft tillsammans.
Efter resan ska Tilde genomgå en operation av sina
njurar samt ett flertal undersökningar i samband med
sjukhusvistelsen. Hon är livrädd och har sån ångest inför
det här men under resan nämnde hon knappt operationen.
En eftermiddag när det mulnade på lite tog Tilde och jag en
promenad på stranden och satte oss slutligen på en lång
brygga. Då utbrister Tilde:
- Det här är den bästa veckan i mitt liv mamma. När jag ska
opereras ska jag tänka på precis den här dagen.
Från att knappt ha kommit upp ur sängen har dagarna
varit lite lättare både före resan men även nu efter. Jag vet
att vi kommer leva länge på det här och jag hoppas och tror
att hon har lite mer energi att klara av kommande operation.
Från botten av våra hjärtan, ett oändligt tack!”
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Norton blev dirigent för
Kungliga Filharmonikerna
Ett av årets mest engagerande inlägg i sociala medier var tioåriga
Nortons Stora Dag som dirigent på Konserthuset Stockholm. Inlägget
nådde ut till närmare 200 000 personer och delades över 300 gånger.

Tioåriga Norton har en tuff vardag med epilepsi och en
CP-skada. Hemma hos Nortons familj har musik fått en
stor betydelse och på hans Stora Dag ville han dirigera en
symfoniorkester. Vi såg därför till att Norton fick sin stora
önskan uppfylld, genom att få testa på att vara dirigent
för Kungliga Filharmonikerna på Konserthuset Stockholm.

”Den här dagen fick han stå i centrum”
– I morse vaknade Norton redan kvart över fem. ”Idag
är det Min Stora Dag mamma, sa han”, berättar Nortons
mamma Linda.
Nortons mamma Linda är musiklärare och pappa Martin
jobbar med musik för Svenska Kyrkan. Mest gör pappa
Martin konserter och spelningar, bland annat tillsammans
med Nortons farmor som också är dirigent. Även Nortons
farfar var dirigent.
– Ofta tittar Norton på i bakgrunden och dirigerar när vi
andra i familjen spelar musik, men den här dagen fick han
stå i centrum, fortsätter mamma Linda.
Under sin Stora Dag fick Norton dirigera Kungliga
Filharmonikerna och möta dirigent Karina Canellakis.

”Det här blir ett minne för livet för honom”

Nortons Stora Dag som dirigent engagerade tusentals
följare och spred glädje långt utanför Sveriges gränser.

Nortons Stora Dag

– Norton har en diagnos som gör att han har svårt att
komma ihåg saker. Men vi har märkt att riktigt häftiga
grejer glömmer han inte. Det här blir ett minne för livet för
honom. Det vet vi, berättar Nortons pappa Martin.
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”Inte ett öga var torrt”
Ulla Hihldor är en av alla 250 volontärer som
engagerar sig i Min Stora Dags viktiga arbete.
Ulla var med och hjälpte till när tioåriga
Norton i oktober 2018 fick sin önskan om att
vara dirigent på Konserthuset uppfylld. Här
berättar hon om hur det var att planera och
delta på Nortons Stora Dag.

Nortons Stora Dag

Hur uppstod idén till den Stora Dagen?

Min Stora Dags volontär Ulla Hildor
planerade Nortons Stora Dag.

– Den kom naturligt. Hela familjen var engagerad i musik,
vilket syntes i huset. Det var verkligen ett sant nöje att
planera denna dag.

– Det som har etsat sig fast på min näthinna är när Nortons mamma och pappa kramar varandra och bara lutar
huvudena ihop och njuter av stunden och sin sons glädje.
Jag kan säga att inte ett öga var torrt efter detta.

Hur var det att delta på Nortons Stora Dag?

Vad är det bästa med att vara volontär?

– Ett ögonblick som jag aldrig kommer att glömma är
den glädje Norton utstrålade när han lyssnade på musiken och dirigerade. Det var oslagbart! Medlemmarna i
orkestern satt och tittade upp på Norton och hade stora
leenden på läpparna, säger Ulla, och fortsätter:

– Det är att få uppleva sådana här stunder. Att få se den
glädje och energi som barnen utstrålar. När man förstår
vad det betyder för barnen och familjerna, då är det värt
allt arbete, tio gånger om. Att bli volontär på Min Stora
Dag är det bästa jag har gjort.
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Volontärer
Min Stora Dags volontärer är kunniga och varmt engagerade personer
som finns runt om i hela landet, från Jukkasjärvi i norr till Ystad i söder.
Dessa eldsjälar är en viktig förutsättning för att Min Stora Dag ska kunna
förverkliga barnens önskningar och genomföra så många Stora Dagar
över hela Sverige.
Volontärerna hjälper till att organisera, koordinera, medverka och säkerställa en hög kvalitet för de Stora Dagarna utifrån barnens egna önskemål och förutsättningar.
Intresset att vara volontär för Min Stora Dag är stort
och det ställs höga krav på de som ansöker. Samtliga
volontärer intervjuas grundligt, lämnar referenser och ett
utdrag ur belastningsregistret för att bli godkända. Alla
våra volontärer har ett genuint engagemang för våra
frågor. I sin rekrytering strävar Min Stora Dag alltid efter
en mångfald i bakgrund, erfarenheter och kompetens.
Rekrytering av nya volontärer sker två gånger per år. Vid
fem tillfällen om året samlar Min Stora Dag alla volontärer i så kallade volontärsträffar för att informera, samtala och byta erfarenheter med varandra.

Volontärer

Volontärer och deltagare på Min Stora Dags friluftsläger.

26

Geografisk spridning och fakta

Norrland, 28 st (11%)

VOLONTÄRER FRÅN YSTAD TILL JUKKASJÄRVI

Stockholm, 92 st (37%)
Västra Götaland, 43 st (18%)
Skåne, 25 st (10%)
ÅR ÄR DEN YNGSTA

ÅR ÄR DEN ÄLDSTA

Övriga Sverige, 59 st (24%)

OLIKA SPRÅK TALAR
DE TILLSAMMANS

Volontärer
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Min Stora Dags musikläger
14 ungdomar med olika allvarliga sjukdomar och diagnoser
samlades under en helg i Stockholm kring ett stort gemensamt
intresse: musik. Artistcoachen Susanne Bertlin, som medverkat i
program som Idol och Melodifestivalen, coachade ungdomarna
till att få fram artisten i sig själva. Det blev en energifylld helg med
massa sång och dans samtidigt som nya sjukdomsöverskridande
vänskaper bildades. Helgen avslutades med att de fick spela in
sina egna låtar eller covers i en riktig studio!
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Medicinska rådet
Min Stora Dags medicinska expertråd hjälper till med olika hälso- eller
sjukdomsrelaterade tolkningar och bedömningar. Rådet bidrar också med
sin professionella expertis till strategiska verksamhetsfrågor och träffar
regelbundet medarbetare på Min Stora Dag för att vägleda i viktiga frågor.
Medlemmar i Min Stora Dags medicinska råd:
Svante Norgren
Överläkare, Med Dr, Temachef barn- och kvinnosjukvård,
Karolinska Universitetssjukhuset.
Dan Jacobson
ST-läkare i barn- och ungdomsmedicin vid
Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Doktorand vid Institutionen
för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.
Sven Bölte
Professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap
vid Karolinska Institutet, föreståndare för Center of
Neurodevelopmental Disorders (KIND).
Charlotte Nylander
Barn- och ungdomsläkare i Sörmland, medicine doktor
vid Uppsala universitet.
Fredrik Lindgren
Biträdande Överläkare Sektionen för Gastroenterologi,
hepatologi och nutrition, Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid
Karolinska Universitetssjukhuset.

” Att delta i Medicinska rådet är ett
sätt att bidra till att många unga
med bl. a. kroniska sjukdomar får
en positiv och rolig upplevelse,
vilket de så väl behöver. Vi hjälper
till med medicinska bedömningar
av ansökningar när det behövs
och vi bistår också med medicinskt
perspektiv i utvecklingsarbete.”
Charlotte Nylander

Jörgen Nordenström
Emeritus professor i kirurgi, Karolinska Institutet.

Medicinska rådet
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Mitt Stora Stöd 2018
Varje år får flera tusen barn och unga med allvarliga sjukdomar och
diagnoser vara med om något speciellt genom Min Stora Dag. För att
lyfta de personer som i vardagen finns för och osjälviskt stöttar de här
barnen inrättade vi 2014 utmärkelsen Mitt Stora Stöd.
Det finns ofta någon som peppar och stöttar under tunga
timmar av mediciner, prover, väntan och oro. Kanske är
det en förälder, ett syskon, en släkting, en kompis, en
granne eller en vård- eller sjukhusanställd. Den personen
ska få Mitt Stora Stöd!
Barn, anhöriga och andra närstående kan nominera en
kandidat och en kompetent och namnkunnig jury har den
svåra uppgiften att utse mottagarna.

Juryn 2018 bestod av influencern Margaux Dietz,
barnprofilen Tobbe Trollkarl, patientkoordinator på
Karolinska Universitetssjukhuset Ann Seidel, Min Stora
Dags volontär Ulla Lindahl, HR & Kommunikations Direktör på Kavli Jessica Sehlin, Chefredaktör på Icakuriren
Helena Rönnberg och Generalsekreteraren på Min Stora
Dag, Jennifer McShane.

2018 års utmärkelse delades ut den 13 november på World
Kindness Day till Viggos assistent Susanne Ohlsson.

Juryns motivering löd:
”Mitt i allt kaos trädde hon in i deras liv. På dagtid, men
också vakande nätter. Hon gjorde det möjligt för två
föräldrar att kunna fokusera mer på att vara just föräldrar
och hon kom att bli en enorm trygghet. Hon har varit med
sonen Viggo på nästan alla hans operationer och sjukhusvistelser och på hans teckenspråkiga förskola. De vet inte
riktigt hur deras liv hade sett ut utan henne. De är så evigt
tacksamma att hon funnits med och gett av den tryggheten som hon utstrålar. Hur tackar man en person som valt
att viga en så stor del av sitt liv åt att hjälpa ens son?”

Från vänster: Helena Rönnberg, Jennifer McShane,
Margaux Dietz och Ann Seidel.
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”Det bästa kalaset ever!”
Elvaåriga Elsa drabbades av en hjärntumör sommaren
2015, och var färdigbehandlad ett år senare. I maj 2018
upptäckte läkarna på en rutinröntgen att tumören hade
kommit tillbaka. Elsa opererades igen och dagen innan
sin elvaårsdag startades en ny cytostatikabehandling.
Elsa är i skolan så mycket hon orkar då det ger henne ny
energi att träffa sina vänner.
När Elsa skulle få en önskan uppfylld så önskade hon
att få bjuda med alla tjejerna i klassen på kalas på
Liseberg! Kalaset började med att Gothia Towers bjöd
på pizzabakning och cupcakedekoration. Sedan gick
de vidare till Liseberg där det blev bergochdalbanor,
karuseller, chokladhjul och massa annat energigivande!
– Tack för ett superroligt elvaårskalas, det bästa kalaset
ever!, hälsar Elsa.
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Effektrapport
Min Stora Dag uppfyller önskningar och erbjuder 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 sitt syfte når störst antal olika typer
av sjukdomar och diagnoser. Min Stora Dag finns när
förbättringen tycks avlägsen, den fysiska och mentala
smärtan tynger vardagen och många känner sig utanför
och ensamma.
Stora Dagar är önskningar och aktiviteter som genom
förberedelser och i sin 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 bidra till att en negativ spiral bryts. Stora
Dagar är för såväl enskilda barn som för ett större eller
mindre antal i grupp och de arrangeras över hela landet.
Under 2018 gav Min Stora Dags aktiviteter 4 501 barn
och unga upplevelser som ger effekt både i ett kortare
och längre perspektiv.

Vad vill Min Stora Dag uppnå?
Vår vision är att alla barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser ska få en Stor Dag.
Syftet med vår verksamhet är att sprida glädje och ge
extra kraft genom ett avbrott i en tuff vardag.
Vårt viktiga huvudmål är att, genom behovsanpassade
Stora Dagar, göra positiv skillnad för barn som kämpar.
Min Stora Dag ska vara den organisation i Sverige som

Effektrapport
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förknippas med att barn och unga i Sverige med allvarliga
sjukdomar och diagnoser får en önskning förverkligad
och får vara med om något alldeles extra. De ska på det
bästa och mest högkvalitativa sättet 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 påverkar psykiskt och fysiskt allmäntillstånd
och tillfrisknande.

Min Stora Dag finns när förbättringen tycks avlägsen, den fysiska
och mentala smärtan tynger vardagen och många känner sig
utanför och ensamma.

Barn och unga som ingår i vår målgrupp, mellan 4 och 18
år med 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 hjärtsjukdo
mar, mag-och tarmsjukdomar, psykisk ohälsa och cancer. Ett stort antal har dubbel- eller trippeldiagnoser.
Allvarlig sjukdom eller diagnos betyder stora påfrestningar i vardagen för såväl barn som närstående där de Stora
Dagarna bidrar med det där extra när orken inte räcker
till. När det behövs något mer än mediciner som ger
effekt på flera plan och i längre perspektiv. En viktig, 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.

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. Utöver vårt långvariga samarbete med
Sveriges alla barnkliniker och sjukhus har vi under 2018
även fördjupat samarbeten med BUP-mottagningar
över hela landet. Samarbeten med organisationer och

Effektrapport

patientföreningar inom Min Stora Dags målgrupp har
fortsatt framgångsrikt. Genom bidrag från norska
Kavlifondet har ett specialprojekt dragit igång som riktar
sig till barn med psykisk ohälsa. Utöver det har samarbeten med andra organisationer och föreningar varit
en väsentlig del. Exempel är Autism- och Aspergerförbundets engagemang i ett fullbokat e-sportläger samt
Hjärnkraft i samband med ridläger. 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 föreläsningar och annan information ta del av
kunskap som ett led i att öka förståelsen.
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Min Stora Dag är medlem i FRII och har 90-konto.
Verksamheten granskas av auktoriserad revisor.
Organisationen beskrivs vidare på stiftelsens hemsida
www.minstoradag.org.

Vilka strategier har vi haft 2018 för att uppnå
våra mål?
När det gäller allt 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:
Kunskap, vidareutveckling och 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
etablerades under 2017 och möjligheten att ansöka har
under 2018 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.
Under hösten 2018 har Min Stora Dag i samarbete med
sitt medicinska råd utvecklat kompletterande frågor till
ansökningsformuläret på hemsidan. I framtiden avgör
svar på dessa frågor, tillsammans med medicinskt intyg
från vårdpersonal, vem som ingår i målgruppen eller inte.
I den fortsatta finslipningen av tydligt tilltal och tillgänglighet ingår bland annat förenkling och översättning till
andra språk av informationstexter.
Min Stora Dags aktiviteter riktades vid grundandet år
2000 och åren därefter främst till barn och unga med
somatiska sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar,
mag- och tarmsjukdomar, diabetes med mera. Men
sjukdomslandskapet förändras kontinuerligt. Under 2016
inledde Min Stora Dag en översyn som resulterade i att
målgruppen utvecklades och omformulerades. Idag
har även barn diagnostiserade med neuropsykiatriska
funktionsvariationer och psykisk ohälsa möjlighet att få
del av Min Stora Dags erbjudande. Under 2018 mottog
Min Stora Dag ett öronmärkt stöd från norska Kavlifondet för ett specialprojekt kring barn och ungas psykiska
hälsa. Min Stora Dag ökar därmed sin uppmärksamhet
på att alltid ta hänsyn även till den psykiska hälsan hos
de barn vi möter. Fokus i projektet ligger på konkreta och
genomförbara insatser och att ytterligare anpassa och
utveckla Min Stora Dags aktiviteter och Stora Dagar med
hänsyn till barn och ungas psykiska hälsa. Vi kommer parallellt verka för att sprida kunskap till allmänheten så att
förståelsen för barn och ungas psykiska hälsa ökar och
sprida kunskap till personal, volontärer och allmänhet för
att skapa insikt och kompetens kring psykisk hälsa och
de unika resurser som finns hos alla barn och unga.

Barnet står alltid i centrum. Det är barnets egna önskningar,
barnets upplevelser och barnets behov som alltid ska styra.
Effektrapport

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, företag och föreningar är en väl identifierad framgångsfaktor. Min Stora Dag för kontinuerliga
samtal om möjligheter och fördelar att samverka med
syftet att nå barn och unga som enligt Min Stora Dags
stadgar stämmer in på målgruppen, dels för att fylla på
vår egen kunskapsbank men mest av allt för att barnens
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, Ung Diabetes,
Mag och Tarmförbundet och kunskapshöjande insatser
internt med barnrättskonsulten Åsa Ekman och psykologen Liria Ortiz är exempel från 2018 när gemensamma
ansträngningar gett positiva resultat som kommit barnen
tillgodo. Därför fortsätter inriktningen med att intensifiera kontakterna med befintliga och identifiera fler samarbetspartners bland organisationer, föreningar, stiftelser
och företag.

Digital transformation
Den digitala utvecklingen och det digitala tänket, det
vill säga att finnas och verka på alla relevanta plattformar samt vara mer flexibel, lyhörd och observant när
det gäller förändringar och möjliga förbättringar, gäller
hela verksamheten; insamling, kommunikation, projekt,
ansökningar, volontärer med mera. Digitaliseringen möjliggör också en mer värdeskapande kommunikation och
relation genom dialog med vår omvärld. Min Stora Dag
eftersträvar i alla led ett personligt tilltal och en kommunikation med hög tillgänglighet med våra givare.
På insamlingssidan gäller det att hela tiden vara uppmärksam på och anamma nya krav och givarbeteenden.
Dagens givare vill veta var pengarna går i större utsträckning än tidigare. De kan nå och kommunicera med
oss på fler plattformar, vid vilken tidpunkt som helst.
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Det ställer högre krav på vår verksamhet i form av tillgänglighet, transparens och förmåga att kommunicera
utfallet av vårt arbete. Användarvänligheten för givarna är också under ständig lupp: det måste vara enkelt
att ge och det behöver gå snabbt. Under 2019 blir den
äkta historien och närhetsprincipen ett viktigt fokus när
det kommer till att ge till vår organisation. Våra unika
berättelser öppnar upp dörrar, berör och får våra givare
att förstår våra behov och vända sig till oss. Autenticitet i
kombination med ökad lyhördhet till våra givare är viktiga byggstenar för att öka vår kännedom framåt.
Alla volontärer är sedan våren 2018 aktiva i Min Stora
Dags intranät. All planering och kommunikation mellan
kansliet och volontärerna sker nu i CRM-verktyget Salesforce. Vid en utvärdering i september angav majoriteten
av volontärerna att de känner sig mer delaktiga i arbetet
i och med intranätet och dessutom upplever de en förbättring i strukturen. Utvecklingen av intranätet utifrån
volontärernas utvärdering fortsätter under 2019.
Under året har utvecklingsarbetet med ansökningsmöjligheterna på hemsidan fortgått. Det ger tydligt resultat
som märkts genom att allt fler går in via hemsidan och
ansöker. Den allmänna ansökan till kommande Stora
Dagar är numera alltid öppen vid sidan om specifika
ansökningsbara aktiviteter som t ex Melodifestivalen,
hockeymatcher, aktivitetspaket eller läger. Efter att en
ansökan har hanterats och godkänts så kan man komma
att bli inbjuden till en Stor Dag som man får möjlighet att
tacka ja eller nej till.
Sociala medier är en sammanhållande kanal för barn,
givare, volontärer, samarbetspartners och andra intresserade. Synlighet, tillgänglighet samt rätt närvaro och
tilltal i dessa kanaler är idag en avgörande faktor för att
nå ut med våra budskap och engagera.

Effektrapport
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Återkoppling från föräldrar och vårdpersonal vittnar om de
positiva effekterna, framför allt psykiskt men även fysiskt, som
en paus kan ge. Internationell forskning pekar åt samma håll.

Systematisk uppföljning
För att vara en trovärdig och relevant organisation som
står för tillit och transparens krävs kontinuerlig och god
effektmätning, analys och uppföljning. Givare, samarbetspartners 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 utveckla verksamheten, öka intäkterna och
därmed skapa så många Stora Dagar som möjligt av
bästa kvalitet. Arbetet med att mäta effekter kommer att
intensifieras och utvecklas ytterligare under 2019. Min
Stora Dag arbetar strukturerat med mätande och lärande i den dagliga verksamheten.

Effektrapport

Ett obligatoriskt mätredskap är löpande månadsrapporter varje månad som jämför utfall med budget både när
det gäller ekonomi och verksamhet.
Ytterligare insyn i betydelsen och effekten av att få en
Stor Dag ges via årliga effektmätningar i samarbete med
undersökningsföretaget Novus. Under 2018 utökades
antalet effektenkäter från en till numera fyra per år och
dessa skickades 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 respondenterna var 99 procent av kontaktpersonerna till barnen nöjda
med den aktivitet som barnen varit med om, och 98 procent tycker att upplevelsen har påverkat barnet positivt.
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Totalt 97 procent av barnen upplever att den aktivitet
de var med om var bra och 96 procent av dem tycker att
aktiviteten gav roliga minnen. Tre av fyra tycker även att
upplevelsen påverkat vardagen positivt.

Min Stora Dag får inga statliga stöd eller bidrag.
Alla insamlade medel kommer från allmänheten,
stiftelser, företag och Postkodlotteriet.

Återkoppling från föräldrar och vårdpersonal 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 och positivt. Det bästa
mätredskapet är dock alla personliga möten och samtal
som vi har dagligen med vår omvärld. Av dem lär vi oss
mest och de är en ovärderlig grund och förutsättning för
vår utveckling och vårt arbete.

Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni
för att uppnå ert mål?
Min Stora Dag är den organisation i Sverige som vänder
sig till barn och unga med flest antal olika allvarliga sjukdomar och 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.
2018 innebar en stor organisatorisk förändring i nyckelpositioner på Min Stora Dag. Styrelsen rekryterade en ny
Generalsekreterare i Jennifer McShane som efter 14 år
som kommunikationschef på TV4 tillträdde sitt nya uppdrag på Min Stora Dag i september. Under den senare
hälften av året rekryterades även Alexandra von Melen
(senast från Cancerfonden) som ny insamlings- och
marknadschef, Malin Lourie (fd chef för den interna ekonomicentralen på Studiefrämjandet riksförbundet) som
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motiverade volontärer. En grund för detta är att vara
förstahandsvalet för den växande skara som vill ägna sig
åt volontärarbete.
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 sex
engagerade ledamöter som leds av ordförande Biörn Riese. Styrelsen bistår även när det gäller att identifiera potentiella större givare och bredda Min Stora Dags nätverk.
ny kanslichef samt Linda Engholm (tidigare Eventchef på
TV4 och Bonnier Broadcasting) som ny projektchef.
De cirka 250 volontärerna som kommer från Ystad i söder
till Jukkasjärvi i norr är en förutsättning för framgångsrika genomföranden av Stora Dagar. De har en imponerande bredd när det gäller ålder, bostadsort, erfarenhet
och yrken och talar tillsammans cirka 20 olika språk.
Volontärerna ansöker och genomgår sedan intervjuer som
utvärderas. I all rekrytering strävar Min Stora Dag alltid efter en mångfald i bakgrund, erfarenheter och kompetens.
Volontärernas stora engagemang är en förutsättning för
att göra märkbar och varaktig skillnad för barnen.
Under 2018 har de erbjudits föreläsningar, bland annat
om ”ADHD som superkraft” och ”Att behålla hopp och
uthållighet hos dig själv med Grit”. Vidare har arbetet i
intranätet vidareutvecklats och förankrats hos samtliga
volontärer för att ge större möjligheter till erfarenhets- och
kunskapsutbyte samt planering av våra Stora Dagar.
Min Stora Dags mål är att ha Sveriges bästa och mest

Min Stora Dag är en organisation med tydliga styrdokument där riktlinjer och policys uppdateras kontinuerligt
för att hela tiden vara aktuella, exempel årshjulet för arbetsmiljöarbetet och underlättande processbeskrivningar
samt riskanalys för att på ett kontrollerat sätt identifiera,
hantera och reducera effekterna av risker. Detta interna
ledningssystem vägleder och hjälper medarbetarna som
tagit del av samtliga dokument.
Min Stora Dag får inga statliga stöd eller bidrag. Alla
insamlade medel kommer från allmänheten, stiftelser,
företag och Postkodlotteriet.

Min Stora Dags nyckeltal
Ändamålskostnader i förhållande till totala intäkter samt
administrations- och insamlingskostnader i förhållande till
totala intäkter, redovisas löpande till styrelsen månadsvis.
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Hur vet ni om er organisation gör framsteg?
Min Stora Dag har en levande och ledande verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 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 förutsättningar 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.
Sedan 2015 är det möjligt för vårdnadshavare att ansöka
till vissa av Min Stora Dags aktiviteter direkt på hemsidan
minstoradag.org. Sedan denna möjlighet introducerades
har antalet ansökningar stadigt ökat och under 2018
har det totala antalet ansökningar stigit med 77 procent
jämfört med 2017.
Under 2018 godkändes 3 070 ansökningar om en Stor
Dag från vårdnadshavare till barn och ungdomar i vår
målgrupp. Hälften av alla barn som fick en Stor Dag 2018
ansökte om det direkt via minstoradag.org.
En av de största diagnosgrupperna bland de som ansökte
2018 är barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer, som exempelvis ADHD och autism. Detta
är ett tydligt kvitto på npf-målgruppens stora behov av,
och efterfrågan på anpassade aktiviteter. I takt med att
ansökningar på vår hemsida ökar, och blir en allt viktigare
kanal för att nå de barn och ungdomar som ingår i vår
målgrupp, så har vi 2018 investerat i de system som sköter
överföringen av ansökningsinformationen från vår hemsida direkt in i vårt IT-system. Detta för att både säkerställa
att personlig information hanteras på säkrast möjliga sätt
men också för att under 2019 kunna förenkla ytterligare
för vårdnadshavare att ansöka direkt på vår hemsida.

Effektrapport

En av de största marknadskanalerna för ansökningar
är spridning i olika intressegrupper i sociala medier.
Till exempel rekommendationer och tips inom Facebookgrupper för vårdnadshavare till barn inom olika
diagnosgrupper som ingår i Min Stora Dag. Den bästa
framstegsmätaren är dock all positiv återkoppling vi får
från barnen själva och deras familjer. Hela tiden kommer
nya fantastiska bekräftelser att barnet fått ett värdefullt
avbrott i vardagen och fått glömma bort sin sjukdom för
en stund och träffa nya kompisar.

Vad har ni åstadkommit så här långt?
Att på grund av en sjukdom eller diagnos behöva åka till
sjukhuset oftare än till fotbollen eller dansen är tungt.
Att inte alltid kunna hänga med på upptåg och utflykter,
att behöva mer stöd och orka mindre handlar inte om
ovilja utan oförmåga. Det blir många av de barn som får
en upplevelse genom Min Stora Dag ständigt varse. Det
avbrott som en Stor Dag ger är inte bara uppmuntran
och glädje för stunden.

Sedan starten år 2000 har Min Stora Dag gått från att
hjälpa 16 barn första året till att under 2018 förverkliga
Stora Dagar för 4 501 barn med allvarliga sjukdomar och
diagnoser samt fördela ”kraftpaket” som t ex biopaket
och prenumerationer till ytterligare 15 455 barn.
Intäkterna har under de senaste åren ökat med 22
procent.

Det bidrar till exempel till:
• 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, glädjande barndomsminne. Att plocka
fram vid behov hela livet.
• Våra Stora Dagar skapar möjligheter och mötesplatser
för gemenskap och delaktighet

Nya samarbeten och synergier har bidragit till 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 av engagemanget kommer via Min Stora Dags ständigt växande sociala medier-kanaler, t ex Facebooksidan
som startade 2013 med knappa 2 500 följare och som
under 2018 passerat 90 000 följare.
Osynlighetsprojektet som genomförts med stöd från
Postkodlotteriet och nu vår satsning på psykisk hälsa
med Kavlifondet har betytt utveckling och bättre anpassade Stora Dagar för barn och unga, men också ökad
kunskap och förändrade attityder bland medarbetare,
volontärer och andra engagerade. Det och möjligheten
att ansöka till Stora Dagar med flera deltagare har ökat
vår tillgänglighet och inneburit en stor, positiv förändring.
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2018 delades utmärkelsen Mitt Stora Stöd ut för
femte gången efter att ha instiftats 2014, för att
uppmärksamma någon som finns i vardagen och
stöttar ett barn som fått en Stor Dag. Utmärkelsen,
som har mottagits av syskon, en morbror, en mormor,
en skolresurs och en assistent har genererat stor
uppmärksamhet och uppmuntrat både barnen och
mottagarna i deras närhet.

Effektrapport
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Stiftelsen Min Stora Dag får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2018.
Allmänt om verksamheten
Min Stora Dag är en stiftelse som grundades år 2000.
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 fortsätta 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 bonuspoäng skänks. Min Stora Dags enskilt största gåva är
sju miljoner kronor från Svenska Postkodlotteriet. Antalet
välgörenhetsinitiativ och de omvärldsförändringar som
sker, påverkar konkurrensen och organisationen på olika
sätt vilket ständigt måste tas i beaktande.
Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

I september gick sjuåriga Akrams Stor Dag-önskan i
uppfyllelse när han fick hälsa på hos Kungen.

Förvaltningsberättelse
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Väsentliga händelser
under räkenskapsåret

September
Min Stora Dag arrangerade för första
gången ett musikläger där 15 ungdomar
fick en hel helg i musikens tecken.

Februari

September
Min Stora Dag har sedan hösten
2018 en helt ny ledningsgrupp.

Min Stora Dag får sju miljoner
kronor från Postkodlotteriet.

Augusti

September

Min Stora Dag tilldelas projektmedel om
2,2 miljoner NOK från Kavlifondet. Detta
för att uppmärksamma och lyfta vikten
av barn och ungdomars psykiska hälsa.

I september börjar Jennifer McShane som
ny generalsekreterare på Min Stora Dag.
Jennifer kommer närmast från rollen som
kommunikationschef på TV4.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

November
Mitt Stora Stöd delas ut för femte
gången på World Kindness Day. Denna
gång till Viggos assistent Susanne.
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Resultat och ställning
Förändring av eget kapital
Tkr
Belopp vid årets ingång
Disposition av föregående års resultat
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Bundna
medel

Balanserat
kapital

Summa
kapital

50

25 280

25 330

-

-2 461

-2 461

-

-2 301

-2 301

50

20 518

20 568

Flerårsöversikt
%

2018

Ändamålskostn/totala intäkter

94

2017

2016

2015

2014

96

73

76

63

Admin- och insamlingskostn/totala intäkter

15

14

12

13

13

Insamlingskostn/medel från allmänheten

11

12

12

18

25

Verksamhetsintäkter

28 893

29 980

28 112

24 674

23 608

Ändamålskostnader

27 033

28 850

20 525

18 810

14 878

Tkr

Ändamålsuppfyllelse i 3-årsperioder
%
Ändamålskostnader/verksamhetsintäkter

Resultat och ställning

2016-2018 2015-2017 2014-2016 2013-2015 2012-2014
88

82

71

69

68
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Kommentarer till nyckeltal
Enligt Svensk Insamlingskontrolls regler ska minst 75 % av
insamlade medel under en treårsperiod delas ut till ändamålen. För den senaste treårsperioden har 88% fördelats
till ändamålen.
Omsättningen under år 2018 uppgick till 28 893 tkr
(29 980 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).

Hållbarhetsupplysningar
•

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 fakturor via mail till de gåvogivare som inte
betalar direkt via hemsidan.

•

Under 2018 upprättades och/eller uppdaterades ett
flertal policyer bland annat resepolicy, alkohol- och
drogpolicy samt volontärpolicy.

Under verksamhetsåret erhölls testamentsgåvor till ett
belopp av 2 241 tkr (2 062 tkr). Verksamhetsårets ändamålskostnader uppgår till 94% (96%) av totala intäkter.
Årets resultat uppvisar efter finansnettot -2 301 tkr
(-2 461 tkr).

•

I maj 2018 genomfördes en medarbetarenkät och i
november 2018 upprättades en personalhandbok

•

Handbok och rekryteringsprocess för volontärer
uppdaterades under 2018.

Under 2018 har alla kortfristiga placeringar avyttrats och
placerats på bankkonto. Detta är i enlighet med gällande
placeringspolicy.

•

Jämn fördelning mellan män och kvinnor är en målsättning. Av medelantalet anställda under 2018 var
12 kvinnor och 4 män.

Placeringspolicy

•

Min Stora Dag har kollektivavtal tecknat med Unionen/Akademikerna.

•

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

Min Stora Dag har som policy att placera i finansiella
placeringar med lågt risktagande, stabil avkastning och
att under alla omständigheter hålla stiftelsekapitalets realvärde intakt. Placeringar ska enbart ske i likvida medel
i svensk valuta, räntebärande värdepapper, fonder som
har som målsättning att skapa en långsiktig värdetillväxt
till väl avvägd risk med fokus på ränteplaceringar och/
eller överlåtbara värdepapper utgivna av svenska bolag
eller som handlas på en reglerad marknad i Sverige. En
rapport om kapitalförvaltningens utveckling och eventuella avvikelser presenteras för styrelsen tillsammans med
den ekonomiska rapporteringen.

Framtida utveckling
Barnets bästa genomsyrar alltid Min Stora Dags arbete,
och under 2019 kommer vi göra en noggrann översyn i
alla led för att förtydliga att barnets röst står i centrum
av vår verksamhet.
Bland Min Stora Dags mottagare, barn och unga med
allvarliga sjukdomar och diagnoser, ingår självklart fokus
på dessa barns psykiska hälsa. Genom stöd från norska
Kavlifondet kommer vi under 2019 lägga ännu mer kraft
på att lyfta de styrkor, individuella resurser och intressen
som barn och unga har. Vi kommer fördjupa vår kunskap
och ytterligare utveckla våra Stora Dagar och aktiviteter
med hänsyn till barn och ungas psykiska hälsa. Genom
inkluderande aktiviteter kan negativa spiraler brytas.
Satsningen kommer att innebära kunskapshöjande insatser för Min Stora Dags personal och volontärer samt rikta
sig mot allmänheten för att skapa insikt och kompetens
kring psykisk hälsa och de unika resurser som finns hos
alla barn och unga. Detta kommer i alla olika delar stötta
Min Stora Dags övergripande syfte - att sprida glädje
och kraft genom avbrott i en tuff vardag. Det blir ett
viktigt arbete där vi vill göra skillnad!
Under 2019 satsar vi dessutom mycket på att öka synligheten om vår organisation för att stärka kännedomen
om, och relationen till Min Stora Dag. Berättelser från
Stora Dagar och rekrytering av väl utvalda ambassadörer är viktiga verktyg och initiativ under året. Ökad
kunskap bidrar till stärkt relevans och kommer i sin tur
bidra till givandet och fler Stora Dagar för fler barn som
kämpar mot allvarliga sjukdomar och diagnoser. Tillgängligheten, respekten och transparensen gentemot
våra givare och vår omvärld är i ständigt fokus och vi
värnar om alla relationer för att bygga engagemang och
lojalitet. Strukturerat arbete med tydliga mål, planering
och prioritering skapar hållbarhet över tid, såväl internt
som externt. Att arbeta insiktsbaserat, utvärdera våra
insatser och visa på effekt är ett av flera viktiga mål som

* Belopp inom parentes avser 2017 års siffror.
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kommer driva vår utveckling framåt. Den framgångsrika
utvecklingen att nå ut till fler barn, bland annat genom
ett förbättrat ansökningsförfarande, fortsätter. 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 2019 är att nå nära 5 000 barn och
att antalet ska öka ytterligare under de kommande åren.

Förvaltning
Styrelsen består av ordförande och fem 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
under 2018 vid fem tillfällen.

Styrelsen år 2018
Biörn Riese, ordförande
Närvaro: 5/5
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: 5/5
Nuvarande befattning: Styrelseordförande i
Söderbergföretagen.
Andra betydande befattningar: Styrelseledamot i Ratos,
Blinkfyrar, Elisolation, Motala Intressenter AB, NPG
och SEAB Nordic. Medlem av rådgivande kommittén på
Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet samt ekonomie
dr h.c.

Fredrik Hillelson, ledamot
Närvaro: 3/5
Nuvarande befattning: Grundare och VD
Novare Human Capital.
Andra betydande befattningar: Personaldirektör Investor
AB och Accenture Sweden, Expatriate Manager Scania
samt officer i amfibiekåren.

Bodil Ericsson Torp, ledamot
Närvaro: 2/5
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.

Jörgen Nordenström, ledamot
Närvaro: 4/5
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: 5/5
Nuvarande befattning: Styrelseledamot Bilia AB,
Investment AB Öresund, MQ Holding AB, Fabege AB.
Styrelsens ordförande Biörn Riese.
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Revisorer

Hemsida

Anette Envall Svahn auktoriserad revisor, KPMG AB.

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

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

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av
efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

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 Frivilligorganisationernas
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 hemsidan:
www.minstoradag.org
Registrering hos tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i
Stockholms län är både tillsynsmyndighet och
registreringsmyndighet för Stiftelsen Min Stora Dag.
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Resultaträkning
Tkr

2018

2017

Gåvor

28 879

27 245

Bidrag

-

2 635

Nettoomsättning

-

81

Verksamhetsintäkter

Not
2

Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader

14

20

28 893

29 981

-27 033

-28 850

-2 531

-1 326

3,4

Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat

-1 709

-2 799

-31 273

-32 975

-2 380

-2 995

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

5

101

535

Räntekostnader och liknande resultatposter

6

-2

-1

99

534

-2 280

-2 460

-20

0

-2 301

-2 461

Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

Resultaträkning

7
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Balansräkning
Tkr

Not

2018-12-31

2017-12-31

Tkr

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Omsättningstillgångar

Eget kapital

Not

Stiftelsekapital
Varulager

2018-12-31

2017-12-31

50

50

Balanserat kapital

22 819

25 280

Handelsvaror

-

10

Årets resultat

-2 301

-2 461

Summa varulager

0

10

Summa eget kapital

20 568

22 869

30

1

1 039

2 052

Kortfristiga fordringar

Kortfristiga skulder

Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar

120

58

1 384

1 716

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 534

1 775

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

0

2 716

Kassa och bank

21 960

22 011

Summa omsättningstillgångar

23 494

26 512

SUMMA TILLGÅNGAR

23 494

26 512

Balansräkning
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Leverantörsskulder
Övriga skulder
10

923

316

964

1 275

2 926

3 643

23 494

26 512
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Noter
Not 1. Redovisnings- och
värderingsprinciper
Insamlingsorganisationen upprättar årsredovisningen
med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående
räkenskapsår.

samheten 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

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.

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla
bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som
skuld till dess att villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Bidrag som erhållits för att täcka vissa 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 tillgång
som organisationen fått eller kommer att få.

Gåvor och bidrag

Nettoomsättning

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.

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

Gåvor

Ändamålskostnader består av 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.

Verksamhetsintäkter

Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de
erhålls. Gåvor av exempelvis aktier, fastigheter och konst
intäktsredovisas vid gåvotillfället. En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad
beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor
som Min Stora Dag avser att stadigvarande bruka i verk-

Noter

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i ändamåls-, insamlingsoch administrationskostnader.

Ändamålskostnader

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

Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana som behövs för att
administrera och driva 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.
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Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. På anläggningstillgångar är avskrivningstiden fem år.

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 nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

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

Noter
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Noter
Tkr

2018

2017

NOT 2. INSAMLADE MEDEL

13 989

11 048

Företag

5 454

5 550

Föreningar

7 802

7 962

Andra organisationer
Externa stiftelser och fonder
Summa

2018

2017

Förening

-

2 635

Summa

-

2 635

Bidrag som redovisats som intäkt,
insamlade medel

Gåvor som redovisats i resultaträkningen,
insamlade medel
Allmänheten

Tkr

25

14

1 609

2 671

28 879

27 245

Nettoomsättning
Nettoomsättning

-

81

Summa

-

81

Övriga rörelseintäkter
Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen,
insamlade medel (uppskattade belopp, ej bokfört)
Annonser
Licenser
Konsultarvode

Övriga rörelseintäkter

14

19

Summa

14

19

28 879

27 245

3 402

8 930

2 147

8 000

40

60

Totalt insamlade medel består av följande
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen

80

80

Resor

753

500

Gåvor som inte har redovistats i resultaträkningen

Lokalhyra

251

190

Bidrag som redovisats som intäkt

-

2 635

Teknik

131

100

Nettoomsättning som redovisats som intäkt

-

81

3 402

8 930

Summa

Övriga rörelseintäkter som redovisats som intäkt
Summa

14

19

32 295

38 910

Förändringen mellan åren avseende annonser beror på att stiftelsen 2017 fick
underlag från annonsavdelningarna. Under 2018 fick stiftelsen ett betydligt färre
antal underlag från annonsavdelningarna trots att antalet annonser bedömts ha
ökat kraftigt. Dock är det svårt att göra en tillförlitlig uppskattning av bruttovärdet
av de annonser där man inte fått underlag. Detta medför att beloppet för 2018
inte är helt jämförbart med beloppet för 2017.

Noter
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Noter
Tkr

2018

2017

NOT 3. LEASING

Medelantalet anställda

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

Kvinnor
Män
Totalt

Inom ett år

539

235

2-5 år

239

51

-

-

778

286

Senare än fem år
Summa

2018

2017

12

12

4

3

16

15

Styrelsearvode
Styrelsens ledamöter är inte arvoderade.

Ideellt avtal
Under året har 247 (248) personer arbetat ideellt som volontärer 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 diagnoser. Volontärer
organiserar, koordinerar och medverkar samt säkerställer hög kvalitet utifrån
barnens förmågor. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i
resultaträkningen.

Avtalet om lokalhyra i Stockholm sträcker sig till
2020-05-31 med möjlighet till förlängning.

NOT 4. ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
Löner och andra ersättningar
Generalsekreterare

974

690

Övriga anställda

5 282

5 491

Summa

6 256

6 181

286

205

Avtal om avgångsvederlag
Enligt gällande avtal utgår ej något avgångsvederlag för generalsekreteraren.

Sociala kostnader
Pensionskostnader för generalsekreterare
Pensionskostnader för övriga anställda

390

296

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

2 152

2 087

Summa

2 828

2 588

Totala löner, ersättningar och sociala kostnader

9 084

8 769

Noter
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Noter
Tkr

2018

2017

NOT 5. ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE
RESULTATPOSTER
132

295

Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar

-31

-5

Summa

2018-12-31

2017-12-31

NOT 8. FÖRUTBETALDA KOSTNADER
OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Utdelningar
Återföring av nedskrivning

Tkr

Förutbetalda hyror
Förutbetalda ändamålsaktiviteter

-

244

Övriga förutbetalda kostnader

101

534

Summa

NOT 6. RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE
RESULTATPOSTER

129

125

1 097

1 538

158

53

1 384

1 716

437

758

NOT 9. KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Övriga räntekostnader

2

1

Summa

2

1

Kortfristiga placeringar förvaltas enligt stiftelsens
placeringspolicy.

NOT 7. AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT

NOT 10. UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Skatt på årets resultat

Upplupna semesterlöner

Justering avseende tidigare år

-20

-

Upplupna sociala avgifter

137

238

Totalt redovisad skatt

-20

0

Beräknad löneskatt på pensionskostnader

153

208

Övriga poster

237

71

Summa

964

1 275

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Eventualförpliktelser

Inga

Inga

Inkomstskatt 20 tkr avser räkenskapsår 2016 gällande
numera nedlagd webshop.
NOT 11. STÄLLDA SÄKERHETER OCH
EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Noter
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Stockholm den 2 maj 2019

Biörn Riese
Ordförande

Jörgen Nordenström
Ledamot

Jan Söderberg
Ledamot

Anna Qviberg Engebretsen
Ledamot

Fredrik Hillelson
Ledamot

Bodil Ericsson Torp
Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 16 maj 2019

Anette Envall Svahn
Auktoriserad revisor

Årsredovisning 2018
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Min Stora Dag, org. nr 802409-8264

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Min Stora Dag för år 2018. Stiftelsens årsredovisning
ingår på sidorna 40-54 i detta dokument.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
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 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 ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än
årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-39.

Revisionsberättelse

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 årsredovisningen är det
mitt ansvar att läsa den information som identifieras
ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. 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
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den
interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
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 antagandet 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 misstag, 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 misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans 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 årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och
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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 misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 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 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
verksamheten. 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 framtida
händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

Revisorns ansvar

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.

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande,
eller

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 2018. Enligt min uppfattning har någon
styrelseledamot inte handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 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:

• 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.

Styrelsens ansvar

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 förvaltningen 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 verksamheten 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.

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

Stockholm den 16 maj 2019

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 ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Anette Envall Svahn
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
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