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UN Women nationell kommitté Sverige växer och 
syns alltmer. Det är vi både stolta, glada och 
entusiastiska över. Antalet månadsgivare har 
under året mer än fyrdubblats. Det har gjort det 
möjligt att öka anslagen till UN Womens 
internationella program. 

I såväl TV, radio, tidningar och i sociala medier har 
UN Women nationell kommitté Sverige 
uppmärksammats under året. Debattartiklar mot 
könsstympning, våld mot kvinnor och om Orange 
Day har visat att vi kan göra skillnad tillsammans. 

Jag vill tacka alla i vår organisation; kansliet, 
styrelsen, lokalföreningar och nätverk, samt 
månadsgivare, samarbetspartners och medlemmar 
för ett fantastiskt bra jobb. 
 

Monica Green, Ordförande 

Året som gått 
2018 var ett händelserikt år med många 
utmaningar för jämställdhetsarbetet, men det 
finns även fina framgångar att glädjas åt. 

För första gången någonsin är FNs 
ledningsfunktion helt jämställd. UN Women har 
haft en viktig roll i arbetet genom att leda, främja 
och samordna insatser för kvinnors rättigheter och 
möjligheter inom FN. 

Flera av de nyrekryterade på ledande positioner 
inom FN-systemet är från Sverige. Däribland UN 
Womens Deputy Executive Director Åsa Regnér, 
Sveriges tidigare jämställdhetsminister. 

Andra exempel på att jämställdheten sätts i fokus 
är att Nobels fredspris 2018 tilldelades 
chefskirurgen Denis Mukwege och 
människorättsaktivisten Nadia Murad med Nobel-
kommitténs motivering: ”För deras insatser mot 
användandet av sexuellt våld som vapen i krig och 
konflikt”. 

Foto: UN Women / Ryan Brown  

Foto: UN Women/ Ryan Brown 
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UN Women (the United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women) bildades 2010 och är 
FNs enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt. UN 
Women finns på plats i över 100 länder för att påskynda 
jämställdhetsutvecklingen, stärka kvinnors egenmakt, 
utforma program och strategier samt förändra lagstiftning 
för att förbättra kvinnors och flickors liv. 
Arbetet innefattar omfattande insatser för att stoppa alla 
former av våld mot kvinnor, stödja kvinnor i konflikter, 
katastrofer och fredsbyggande, hjälpa kvinnor på flykt samt 
finnas på plats vid humanitära kriser för att tillgodose 
flickors och kvinnors särskilda behov.   

Om verksamheten 

UN Women nationell kommitté Sverige 

UN Women  

 

UN Women nationell kommitté Sverige arbetar på uppdrag 
av UN Women och är en av 14 nationella kommittéer i 
världen. Uppdraget är att samla in pengar till UN Womens 
internationella program, informera och utbilda om UN 
Womens arbete för jämställdhet samt bedriva politiskt 
påverkansarbete i kvinnorättsfrågor. Den nationella 
kommittén grundades 2011 och är en religiöst och politiskt 
obunden organisation.  

UN Women nationell kommitté Sverige innehar ett 90-
konto, vilket innebär att organisationen står under 
granskning av Svensk Insamlingskontroll. Enligt Svensk 
Insamlingskontrolls regelverk ska minst 75 % gå till 
ändamålet. Organisationen har en auktoriserad revisor som 
granskar redovisningen. 

UN Women nationell kommitté Sveriges vision är en 
jämställd värld där ingen människa diskrimineras eller 
utsätts för våld på grund av sitt kön. 

Efter avdrag för insamlingskostnader 2018 överfördes 497 
365 kronor av insamlade medel till UN Womens 
internationella program. Det är en ökning med 397 365 
kronor sedan 2017.  
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UN Womens mandat är unikt för det internationella systemet. UN Women har som uppdrag att säkerställa 
att FNs medlemsstater stödjer och implementerar de internationellt upprättade policies som rör 
jämställdhet och kvinnors egenmakt, genom operationell programverksamhet på regional och nationell 
nivå. Att leda och samordna FN-systemets jämställdhetsarbete är också en del av UN Womens uppdrag. 
Detta arbete möjliggörs framförallt genom UN Womens kärnstöd (Core) som finansieras av bidrag från 
medlemsstater och -organisationer, UN Womens nationella kommittéer samt den privata sektorn. UN 
Women nationell kommitté Sverige har under 2018 överfört pengar både till Core och direkt till specifika 
program. Nedan följer exempel på UN Womens internationella arbete som dessa pengar har bidragit till. 

UN Womens globala arbete gör skillnad  

 Skydda kvinnor på flykt 

Foto: UN Women/Allison Joyce  

Sedan våldet mot minoritetsgruppen Rohingya i Myanmar eskalerade i augusti 2017 har nästan en halv 
miljon människor flytt till flyktinglägret Balukhali i Cox´s Bazar, Bangladesh. Mer än hälften är kvinnor och 
flickor, av vilka 16 procent är ensamstående mödrar. En av de största utmaningarna i flyktinglägret är att 
se till att kvinnors särskilda behov tillgodoses. UN Women arbetar på plats för att underlätta livet för 
kvinnor och flickor, bland annat genom att dela ut ”Dignity Kits” innehållande tvål, kläder, filtar, 
mensskydd och solenergilampor. I lägret har UN Women även upprättat två ”Multi-Purpose Women’s 
Centre”. Centren i lägret utgör trygga platser för kvinnor och flickor. Där kan de amma och duscha ifred, 
laga mat, studera och socialisera. Där tillhandahålls också grundläggande hälsorådgivning, läs- och 
skrivutbildning, yrkesutbildning och stöd för att möjliggöra egen försörjning. Exempelvis har 420 kvinnor 
fått chansen att utbilda sig till skräddare. Till centren kommer det ungefär 200 kvinnor dagligen. Tack vare 
centrens resurser har hittills över 17 000 kvinnor och flickor fått hjälp. 

Balukhali 
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Azraq och Za’atari 

Sedan 2012 är UN Women på plats i Jordanien, ett av de länder som har tagit emot den största 
tillströmningen av syriska flyktingar sedan kriget bröt ut 2011. I flyktinglägren Azraq och Za’atari har 
UN Women upprättat fyra ”oaser”- trygga platser till vilka tusentals av lägrens kvinnor vänder sig. 
Dessa platser fungerar som tillflyktsorter för lägrets kvinnor och flickor. Där får de möjlighet att gå 
kurser i datakunskap samt läs- och skrivkunskap i arabiska och engelska. Samtidigt får de hjälp med 
barnomsorg. Kvinnorna erbjuds även psykosocial hjälp och traumabearbetning. I oaserna erbjuds 
också möjligheten till ett avlönat arbete och cirka 400 kvinnor deltar årligen i något av UN Womens 
”Cash-for-work programmes”. Ett av programmen producerar 1 000 babykits om året som 
distribueras ut till mödrar i lägren. Varje år besöker mer än 16 000 kvinnor en av de fyra oaserna.  

Foto: UN Women/Christopher Herwig  
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Foto: UN Women/Ryan Brown  

UN Women arbetar för att inkludera kvinnor i 
politiska processer – som väljare, kandidater och 
politiska ledare på olika nivåer.  

Genom ”Women’s Political Empowerment and 
Leadership Flagship Program” stöttar UN Women 
kvinnors deltagande i politiska processer och 
fredsbyggande arbete.  

Programmet erbjuder utbildning till kvinnliga 
politiska kandidater för att stärka deras kapacitet. 
UN Women bedriver även samhällsutbildning och 
genomför kampanjer för att öka allmänhetens 
medvetenhet om jämställdhetsfrågor.  

 Kvinnors politiska egenmakt 

7 

Irlanda Pop är borgmästare och från 

ursprungsbefolkningen i Lanquín, Guatemala.  
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Safe Cities 

”UN Trust Fund to End Violence against Women” är FNs fond för avskaffandet av våld mot kvinnor. 
Fonden beviljar bidrag till initiativ och program som är avsedda att stoppa alla former av våld mot 
kvinnor och flickor. Bidragen riktas till insatser för att tillgodose kvinnors och flickors mest akuta behov 
och stödjer program som gör en reell skillnad. År 2017 finansierades 120 projekt som syftade till att 
förebygga och stoppa våld mot kvinnor och flickor.  

Världen över utsätts kvinnor och flickor för olika former av sexuellt våld och trakasserier på 
offentliga platser. Detta begränsar starkt kvinnors och flickors rörelsefrihet och möjligheter att 
studera och arbeta. För att skapa säkrare och tryggare städer för kvinnor skapade UN Women 
flaggskeppsprogrammet ”Safe Cities Free of Violence against Women and Girls” 2010, med målet 
att genomföra omfattande åtgärder för att göra offentliga platser säkrare för kvinnor och flickor att 
vistas på. Programmet täcker idag över 35 städer i världen och involverar mer än 70 globala och 
lokala partners. Guatemala City och Jakarta är de städer som senast anslöt sig. Där har UN Women 
tillsammans med lokala organisationer arrangerat diskussionsmöten och utbildat de lokala 
myndigheterna i preventivt arbete för att stoppa våld mot kvinnor och flickor. 

Stoppa våld mot kvinnor 

 Foto: UN Women/Biju Boro  
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Tre fokusområden för att nå jämställdhet                                                                                     

 

Kampanjer i linje med våra fokusområden 

Följande fokusområden har UN Women nationell kommitté Sverige valt att arbeta med under 2018: 
 
• Stoppa våld mot kvinnor och flickor 
• Ekonomisk och politisk makt åt kvinnor 
• Stöd till kvinnor i konflikter och katastrofer 

UN Women nationell kommitté Sverige har under verksamhetsåret bedrivit följande kampanjer:  
 
• #HeForShe, för att engagera män och pojkar  i jämställdhetsarbetet 
• #tasnacket, som en uppmaning och verktyg för att prata om våld mot kvinnor 
• #OrangeDay och #orangetheworld, för att stoppa våld mot kvinnor 
• #Orangelön, en insamlingskampanj för att öka antal månadsgivare  
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Världens första MC-kortege i sitt slag   

HeForShe Arts Week 

 

CSW 2018 

HeForShe Arts Week arrangerades för första gången i Stockholm under en vecka i mars 2018. 
HeForShe Arts Week är ett globalt initiativ som UN Women startade i New York 2016. Syftet med 
veckan är att genom konst och kultur belysa frågor som rör jämställdhet samt finna nya infallsvinklar 
att prata om dessa. Under HeForShe Arts Week i Stockholm deltog och engagerade sig 11 
samarbetspartners och 16 olika programpunkter genomfördes.    

Den 12-23 mars hölls FNs 62:a kvinnokommission, Commission on the Status of Women (CSW) i New 
York. CSW arrangeras i mars varje år och förutom de ordinarie förhandlingarna mellan kommissionen 
och regeringar pågår flera hundra sidoevent. I år var antalet deltagare mellan 8 000–11 000. UN 
Women nationell kommitté Sverige var på plats och deltog i flera intressanta seminarier, bland annat 
om kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. Huvudtemat för årets kommission var: Challenges 
and opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls.  

UN Women presenterade sin rapport om Agenda 2030 ”Turning Promises into Action”. Även om de 
17 hållbara utvecklingsmålen (SDG) primärt är varje enskild nations uppgift att uppfylla och efterleva 
är det oerhört viktigt med internationella och regionala lösningar och påtryckningar. 

CSW resulterade bland annat i att regeringsrepresentanter från flera afrikanska länder gav 
långtgående löften om att de ska ha avskaffat kvinnlig könsstympning inom några år.  

Den 25 maj genomfördes Sveriges första Orange Day    
MC-kortege, en manifestation mot våld mot kvinnor och 
flickor. Över 600 motorcyklister körde i MC-kortegen för 
att uppmärksamma och ta ställning mot våld mot kvinnor. 
Överskottet från anmälningsavgiften och sponsring från 
företag skänktes till UN Womens fond för att avskaffa 
våld mot kvinnor, ”UN Trust Fund to End Violence against 
Women”.   
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Orange Day 

Den 25 november uppmärksammas FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor -
Orange Day. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en framtid fri från våld mot 
kvinnor och flickor. Inför och under Orange Day anordnade UN Women nationell kommitté Sverige 
tillsammans med lokalföreningarna och nätverk flera aktiviteter runt om i landet för att 
uppmärksamma frågan om våld mot kvinnor. I Sverige lyste ett fyrtiotal byggnader upp i orange för 
att manifestera mot våld mot kvinnor. Hockeylaget Vita Hästen i Norrköping valde att spela sin match 
i orange matchställ för att ta ställning mot våldet. 

De sammanlagda insatserna kring Orange Day resulterade i ett stort medialt genomslag och en ökad 
kännedomen om Orange Day och kampanjens syfte. Representanter från den nationella kommittén 
blev intervjuade i flera medier, däribland Expressen TV och Sveriges Radio. En debattartikel 
publicerades i Aftonbladet.  
Expressen, Svenska Dagbladet och ett antal lokaltidningar, bland dem Eskilstuna-Kuriren och 
Lidköpingsnytt, rapporterade om Orange Day. Kampanjen generade även många nya månadsgivare 
samt privata- och företagsgåvor till UN Womens internationella arbete. 

I samband med Mia Skäringers föreställning ”No More Fucks To Give” i Stockholm lyste Ericsson Globe i orange med 
animering. I arenan fanns budskapet på samtliga led-skärmar.  I sociala medier genomförde den nationella kommittén 
inför och under Orange Day en insamlingskampanj #orangelön. 



12 

 

Översikt över verksamhetsåret 

Samarbeten 

Gina Tricot 

Hammarby fotboll 

2017 inleddes ett mycket betydelsefullt 
företagssamarbete mellan Gina Tricot och UN 
Women nationell kommitté Sverige och under 
2018 har samarbetet utvecklats.  
Gina Tricot ingår i hållbarhetsinitiativet One Bag 
Habit och valde att även 2018 att skänka 
överskottet från påsförsäljningen i de svenska 
butikerna till UN Women nationell kommitté 
Sverige. Under hösten höll den nationella 
kommittén en informations- och 
föreläsningsdag om UN Womens arbete på 
Gina Tricots huvudkontor i Borås. En 
föreläsning för butikscheferna i Göteborg har 
också genomförts under året. Inför Orange Day 
hade Gina Tricot en insamling tillsammans med 
Länsförsäkringar i Borås till UN Womens 
internationella arbete mot våld mot kvinnor.   
På internationella kvinnodagen den 8:e mars, 
arrangerade Gina Tricot Power Girl Awards. En 
gala för att hylla alla flickor och kvinnor. 
Biljettintäkterna gick oavkortat till UN Women 
nationell kommitté Sverige. 

Gina Tricot har under året även valt att rikta 
öronmärkta pengar till UN Womens arbete i 
Balukahli i Cox´s Bazar, Bangladesh.    

Samarbetet med Hammarby Fotboll 
inleddes 2015 då klubben blev HeForShe-
ambassadörer. Under 2018 har samarbetet 
fortsatt och klubben har arbetat proaktivt 
för att i samtliga åldersspann integrera 
jämställdhetsarbetet i deras värdegrund. 
Med syftet att öka jämställdheten inom 
föreningen och att engagera fler pojkar och 
män i arbetet. UN Women nationell 
kommitté Sverige har hållit föreläsningar 
och varit med vid olika föreningsdagar och 
aktiviteter. Den nationella kommittén var 
även matchvärd på mors dag när 
Hammarbys damlag spelade derby mot 
Djurgården på Tele2-arena.  
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Vita hästen 

Andersbergs IBK 

Vargarna Speedway 

I samband med internationella kvinnodagen den 8:e mars 2018 blev hockeylaget från Norrköping, 
Vita Hästen, världens första hockeylag att skriva under för HeForShe. UN Women nationell 
kommitté Sverige har genomfört utbildningarna med laget, klubben och föräldrar. Spelarna har 
vittnat om att samarbetet har gjort skillnad, det märks inte minst på ”snacket” i 
omklädningsrummet. På Orange Day den 25:e november spelade Vita Hästen för andra året i rad i 
orange matchställ för att ta ställning mot våld mot kvinnor och flickor.    

Under sommaren 2018 anslöt sig 
innebandylaget Andersbergs IBK från Gävle till 
HeForShe.  
HeForShe pryder lagets matchtröjor och de 
verkar aktivt som förespråkare för HeForShe 
och #tasnacket. Styrelsen i föreningen anser 
att värdegrunden är oerhört viktig i synen på 
andra människor och välkomnar herrlagets 
engagemang för en jämställdhet.   

Den 26:e juli anordnade Vargarna Speedway som första speedwayklubb en Orange-match för att 
visa sitt ställningstagande mot våld mot kvinnor och flickor. Under hösten har Vargarna Speedway 
även arrangerat en tjejkväll där man får prova på att köra speedway, detta för att dra mer tjejer 
till motorsporten. 
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Insamling 

Medlemmar och  

månadsgivare 

UN Women nationell  
kommitté Sveriges 90-konto 

Revisor 

Kansliet 

Styrelse 

PG 90 02 93—2  BG 900-2932 

Christina Gotting 

Ragnhild Greek 

Petra Engberg, verksamhetschef 

Louise Waller, administratör/projektledare 

UN Women nationell kommitté Sveriges styrelse 
utses på årsmötet.  

 
Styrelsen består av: 
Monica Green, ordförande 

Elisabeth Löfgren, vice ordförande 

Camilla Swahn, sekreterare 

Peter Svensson, ledamot 

Zena Fialdini Bairu, ledamot 

Therese Mannheimer, ledamot 

Sofia Nyström, ledamot 

Vendela Ragnarsson, ersättare 

Eleonor Lefvert, adjungerad  

Valberedning 

Eva Kalling Hansson 

Elin Mohlander 

Mona Strindberg  

UN Women nationell kommitté Sverige samlar 
genom månadsgivare, gåvor från företag och 
privatpersoner samt genom försäljning av 
utvalda produkter in pengar till UN Womens 
internationella program. 

Efter avdrag för insamlingskostnader under 
2018 har UN Women nationell kommitté 
Sverige överfört 497 365 kronor  av insamlade 
medel till  UN Womens internationella 
program.  En ökning med  397 365 kronor 
sedan 2017.  

Under 2018 har organisationen valt att satsa 
på att öka antalet månadsgivare. Som ett led 
i detta skapades kampanjen och 
månadsgivarkonceptet Orange lön. Att göra 
sin lön orange innebär att man bidrar med 
minst 25 kronor av sin lön den 25:e varje 
månad till UN Womens internationella 
arbete. Sedan Orange lön lanserades i april 
har organisation arbetat intensivt med att 
exponera och marknadsföra kampanjen 
framförallt i sociala medier. 
Antalet månadsgivare har under året mer än 
fyrdubblats.  

 

Medlemsantalet har under året ökat med ca 
10 procent.  
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Ekonomisk översikt 

       

Belopp i kr   2018 2017 2016 2015 

          

Intäkter 2 427 972  1 997 946  1 380 705  1 393 235 

Kostnader -2 441 769  -1 569 062  -1 504 936  -1 356 403 

Finansiella poster/ändrad beskattning -72  11 433  -6 226  -1 608 

Årets resultat -13 869  440 317  -130 457  35 224 

Eget Kapital 497 830  511 699  71 383  201 840 

Balansomslutning 837 587  759 573  382 579  528 208 

Soliditet % 59%  67%  19% 38% 
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Resultaträkning 

 
Belopp i kr Not 2018-01-01- 2017-01-01- 
      2018-12-31 2017-12-31 
 
Verksamhetens intäkter 
Medlemsavgifter 68 180  64 050 
Gåvor till organisationen  927 161  713 164 
Försäljning 29 737  135 810 
Organisationsbidrag  655 200  940 200 
Insamlade medel 90-konto 2 663 153  118 603 
Övriga rörelseintäkter      84 541 26 119 
 2 427 972 1 997 946  
 
Verksamhetens kostnader 
Direkta kostnader                                                    3 -871 999 -391 384 
Övriga externa kostnader 4,5 -525 820 -470 498  
Personalkostnader    6 -1 043 950 -707 180  
Rörelseresultat   -13 797    428 884 
 
Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter -72     -77 
Resultat efter finansiella poster -13 869   428 807 
 
Resultat före skatt -13 869   428 807 
 
Övriga skatter -   11 510 
 
  
Årets resultat -13 869    440 317 
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Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31 
 
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
 
Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga fordringar       5 000    -
Summa anläggningstillgångar      5 000    - 
 
Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 16 475  24 617  
Övriga fordringar 1 462  51 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 44 737            - 
Summa kortfristiga fordringar 62 674  24 668 
 
Kassa och bank 7 769 913  734 905 
Summa omsättningstillgångar 832 587  759 573 
SUMMA TILLGÅNGAR 837 587  759 573 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
  
Eget kapital vid årets början 511 699  71 383 
Årets resultat -13 869  440 317 
Summa eget kapital 497 830  511 700 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 88 292  5 937 
Skatteskulder 22 339  16 811 
Övriga kortfristiga skulder       8 67 736  24 811 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   9 161 390  200 314  
Summa kortfristiga skulder 339 757  247 873  
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 837 587 759 573 
 

Balansräkning 
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Noter 
 

Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper 
Belopp i kr om inget annat anges. 

 
Allmänna redovisningsprinciper 
Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

 
Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 

 
Intäktsredovisning 
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
 
Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Om 
ett bidrag avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. Med gåvor avses främst 
insamlade medel från privatperson och företag. Begreppet bidrag används främst för att beteckna medel 
som erhållits av externa bidragsgivare efter ansökan. 
 
Gåvor och bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. I den mån det på balansdagen finns löften 
om bidrag från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning. 

 
Bidrag från kommuner, landsting, stat m fl 
Som bidrag räknas likvida medel som en förening erhåller från en bidragsgivare som är ett 
offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär 
återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfyllts. 
 
Ett bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget utbetalats till föreningen. En förening som erhåller 
bidrag från en svensk myndighet eller kommun kan istället välja att intäktsföra bidraget redan i den 
period när myndigheten eller kommunen fattat ett beslut att bevilja bidraget. Om bidraget är till för att 
täcka specifika kostnader, sker intäktsredovisningen på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader 
som bidraget är avsett att täcka. Intäktsredovisning sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan 
bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas. 
 
Inga bidrag nettoredovisas mot kostnader. 
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Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter avser hyra av lokal samt kopiator/skrivare.  

Not 5  Operationell leasing - leasetagare           2018-01-01- 
2018-12-31  

 2017-01-01- 
2017-12-31 

Framtida minimileaseavgifter avseende icke 
uppsägningsbara operationella leasingavtal: 

  

Inom ett år 175 000 200 000 

 175 000 200 000 

Not 2  Insamlade medel 90-konto 2018-12-31 2017-12-31 

Månadsgivare 85 860  56 370  

Gåvor privatpersoner 64 012  14 938  

Gåvor företag 420 590  22 294  

Events 49 230  - 

Försäljning 43 461  25 001  

Summa 663 153  118 603  

Not 3  Direkta kostnader för verksamheten 2018-12-31  2017-12-31 

UN Womens internationella program 497 365  100 000  

Lokalföreningsaktiviteter 9 942  1 586  

Informationsaktiviteter 62 659  39 729  

Varukostnad försäljning  5 220  28 808  

Underkonsult projekt  296 813  206 984  

Summa 871 999  377 107  

497 365 kr av insamlade medel har överförts till UN Womens internationella program under året. 

December månads överföring är reserverad som skuld i bokslutet, då överföringen sker i januari. 

Resterande medel har använts för insamlingskostnader, såsom bankkostnader och övrig administration. 

Not 4  Övriga externa kostnader            2018-12-31   2017-12-31 

Hyra, el och andra lokalkostnader 221 667  233 017  

Resor  60 100  31 541  

Sammanträdeskostnader  14 847  6 217  

Kontorsmaterial, porto, telefon, IT  48 981  43 026  

Trycksaker  37 895  35 761  

Försäkringar 3 333  7 488  

Redovisningskostnader  84 750  56 452  
Revision  27 500  38 500  

Övriga kostnader  26 748  18 497  

Summa 525 821  470 499  
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Not 8  Kortfristiga skulder            2018-12-31   2017-12-31 

Källskatt dec  14 910  8 912 

AGA dec  18 908  10 893  

Aktivitetsbidrag lokalförening  - 5 006 

UN Womens internationella program reservation december 33 918  - 

Summa  67 736  24 811  

Not 6 Anställda och personalkostnader  
2018-12-31 

 
2017-12-31 

Personal 85 860  56 370  

Medelantalet anställda 2 1 

Totalt 2 1 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2018-12-31  2017-12-31 

Löner 714 759  513 725  

Arvoden - - 

Sociala avgifter samt ITP 291 231  213 825  

Semesterskuld justering 16 166  -28 044  

Summa 1 022 156  699 506  

Pensionskostnader som ingår i sociala avgifter  65 403  51 789  

Under året har bemanningen bestått av en heltidstjänst och en projektanställning. Dessa tjänster 

innehas av kvinnor. Praktikanter, motsvarande 2 heltidstjänster, har under året bidragit till 

verksamheten. Styrelsens ledamöter har bidragit till organisationens verksamhet och resultat med stora 

arbetsinsatser pro bono. 

Not 7 Kassa och bank            2018-12-31   2017-12-31 

Handkassa 2 411  975  

Nordea plusgiro   140 640  408 995  

90 konto insamlingskonto  41 861  39 935  
Nordea sparkonto  285 000  285 000  

Nordea sparkonto II  300 001  170 863  

Summa 769 913  905 768  

Not 9  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter            2018-12-31   2017-12-31 

Upplupen semesterskuld  102 710  86 544  

Förutbetalda medlemsavgifter  18 680  13 420  

Förutbetalda anmälningsavgifter  - 5 100  

Övrig upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  40 000  95 251  

Summa  161 390  200 315  



21 

 

Stockholm den 18 februari 2019 

 

Monica Green, ordförande  

Camilla Swahn, sekreterare  

Zena Fialdini, ledamot  

Sofia Nyström, ledamot  

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har angivits den  

Christina Gotting, auktoriserad revisor  

 

 

Elisabeth Löfgren, vice ordförande  

Peter Svensson, ledamot 

Therese Mannheimer, ledamot  

Petra Engberg , verksamhetschef 

 

 

 

 

 

2019 

Ragnhild Greek, revisor 

 Underskrifter 


