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Årsredovisning
Styrelsen och verksamhetschefen för UN Women Sverige, 8020128628
lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
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UN Women behövs mer än någonsin
År 2020 var tänkt att bli ett jubileumsår för det globala jämställdhetsarbetet. Det var tio år sedan FN:s
generalförsamling genom en historisk resolution bildade UN Women, med fokus på kvinnors rättigheter
och för att påskynda jämställdhetsarbetet i världen.
Det var även 25 år sedan 189 av världens länder gick samman och antog Pekingplattformen för att förbättra
kvinnors rättigheter och 20 år sedan FN:s säkerhetsråd lade grunden för kvinnor, fred och säkerhet med
resolution 1325. Flera stora globala forum för jämställdhet skulle hållas under året och har nu senarelagts
till år 2021. På grund av covid19pandemin har jubileumsåret starkt begränsats men UN Womens arbete
fortsätter oavbrutet för att göra skillnad för kvinnors och ﬂickors liv och rättigheter.
Covid19pandemin har slagit hårt mot kvinnor och ﬂickor i världen, inte minst mot de som redan beﬁnner
sig i utsatta situationer. Virusets eﬀekter får stora konsekvenser för kvinnors och ﬂickors säkerhet och hälsa,
våld mot kvinnor i hemmet har ökat, ojämn fördelning av resurser, ekonomisk osäkerhet, ﬂickors skolgång
har påverkats och kvinnors utsatta roll som vårdare är nya utmaningar under krisen.
”Pandemin har förvärrat de stora hinder som kvinnor står inför för att kunna nyttja sina rättigheter”
sa António Guterres tidigt under 2020. Därför är UN Womens globala arbete viktigt för att påverka och
sätta press på medlemsstaterna. Vikten av engagemang måste öka hos alla ansvariga, inte minst regeringar.
Som en av tolv nationella kommittéer i världen arbetar UN Women Sverige för att möjliggöra detta arbete;
genom att samla in pengar, skapa engagemang och samarbeten. UN Women Sveriges arbete för
jämställdhet och mot alla former av våld mot kvinnor och ﬂickor fortsätter trots den rådande pandemin.
Vi vill rikta ett varmt tack till alla er som gett en gåva och stöttat vårt arbete under året 2020. Tillsammans
gör vi skillnad för de mest utsatta kvinnorna och ﬂickorna i världen, för en jämställd värld fri från våld och
diskriminering av kvinnor och ﬂickor.

Ulrica Franzén

Petra Engberg

Ordförande

Verksamhetschef
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Om verksamheten
UN Women

UN Women Sverige

UN Women bildades 2010 och är FN:s enhet för
jämställdhet och kvinnors egenmakt. UN Women har i
uppdrag att säkerställa att FN:s medlemsstater stödjer
och implementerar de internationellt upprättade rikt
linjer som rör jämställdhet, kvinnors egenmakt och
kvinnors rättigheter genom operativ programverksamhet
på regional och nationell nivå. Att leda och samordna FN
systemets jämställdhetsarbete är även en del av UN
Womens uppdrag.

UN Women Sverige är en religiöst och politiskt
obunden organisation som grundades 2011 och är
en av tolv nationella kommittéer i världen som
arbetar på uppdrag av UN Women.

Foto: UN
Women/Ryan
UN Women ﬁnns representerade
i över
80 länderBrown
och
arbetar genom 100 program för att påskynda
jämställdhetsarbetet, stärka kvinnors egenmakt, utforma
program och strategier samt förändra lagstiftning för att
förbättra kvinnors och ﬂickors liv. UN Womens arbete
ﬁnansieras främst genom kärnstöd från medlemsstater,
insamlade medel från UN Womens nationella
kommittéer samt donationer från den privata sektorn.

UN Women Sveriges uppdrag är att bedriva
insamling till UN Womens globala arbete och
programverksamhet för jämställdhet och stärkande
av kvinnors rättigheter och egenmakt.
Insamlingsarbetet sker via organisationens 90konto
och granskas av Svensk Insamlingskontroll.
Uppdraget är även att nationellt öka den allmänna
kännedomen om UN Women och globala frågor som
rör kvinnors rättigheter och jämställdhet.
I uppdraget ingår också att stärka
relationen mellan UN Women och den svenska
regeringen.
Arbetet genomförs av ett kansli i Stockholm, en
ideellt arbetande styrelse och ideellt engagerade
medlemmar i våra lokalföreningar och nätverk
runtom i landet.
UN Women Sveriges insamlade medel har under
året kommit från gåvor från privatpersoner, företag
och organisationer. År 2020 gick 75 procent av
insamlingsintäkter till ändamålet. Under år 2020
överförde UN Women Sverige 543 238 kronor till
UN Womens internationella program.
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Våld mot kvinnor under pandemin
Under covid19pandemin har en alarmerande ökning av våld i hemmet skett. FN och UN Women estimerar
en ökning med 30 procent av våldet världen över. En skuggpandemi har vuxit fram parallellt med
covid19pandemin. I länder med strikta restriktioner och långvariga ”lock downs” har ﬂickor och kvinnor som
lever med våldsamma familjemedlemmar exponerats för våld under långa perioder. Risken att nära anhörig
ska utöva makt och kontroll över sin partner ökar.
I områden där människor lever under svåra förhållanden och trångboddhet blir detta extra tydligt. Kvinnor
som beﬁnner sig i karantän eller har svårt att lämna hemmet till följd av strängare restriktioner får även
svårare att söka stöd utifrån. Särskilt svåra omständigheter råder i konﬂiktzoner där våldsanvändning i
väpnade konﬂikter ökar.
UN Women och FN har sedan pandemins utbrott arbetat hårt för att kräva att stater tar sitt ansvar och vidtar
faktiska åtgärder mot våldet och att de fullföljer dessa åtaganden. Länder har svarat på detta genom att sätta
in åtgärder i form av skyddade boenden och annan lättillgänglig hjälp för utsatta. Insatserna tenderar dock att
vara underﬁnansierade och provisoriska. Frågan om våld i hemmet har under året varit uppe på den globala
politiska dagordningen och FN och UN Women har en systematisk dialog med regeringar och civilsamhället
om vad just respektive land kan göra.
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Foto: UN Women/Pappu

Kvinnor går samman för att förhindra covid19 i ﬂyktingläger
Många kvinnor och ﬂickor som bor i tätbefolkade ﬂyktingläger lever under dåliga sanitära förhållanden. Detta i
kombination med en begränsad sjukvård och trångboddheten gör därför smittorisken för covid19 stor. För att
förhindra ytterligare en humanitär kris i de redan utsatta ﬂyktinglägren i Cox’s Bazar i Bangladesh har ﬂykting
kvinnor under året arbetat som volontärer tillsammans med UN Women för att mobilisera sina samhällen och
öka medvetenheten kring covid19pandemin.
Kvinnorna har fått utbildning i förebyggande arbete för att minska risken för ett coronautbrott, detta inkluderar
ökade kunskaper i kommunikation, kunskap i hand och andningshygien samt social distansering. En av dessa
volontärer är Mobina Khatun, som dagligen leder dörrknackning med kvinnor över lägerområdet camp fyra och
under socialt avstånd informerar om viktiga förebyggande åtgärder.
”Vi har ingenting, därför är vi rädda. Vi bor i ett överbefolkat område och det ﬁnns begränsad tillgång till
medicinsk behandling, om viruset kommer hit, kommer vi alla att dö. Därför behövs mer hygienmaterial som tvål
och munskydd, samt ﬂer läkare och sjuksköterskor” säger Mobina.
Mobina oroar sig för den påverkan covid19 kommer att ha på hushåll där kvinnor står för den största delen av
omsorgen på grund av sociala normer  ”om modern drabbas, är alla hennes barn sårbara” säger hon.
En annan central fråga under året har varit ökningen av våld i hemmet som nu sker till följd av sociala spänningar
och panik i lägren. Globalt uppskattas det att mer än 70 procent av kvinnorna i krissituationer upplever
könsbaserat våld. Som svar på detta har UN Women skapat ﬂer trygga platser för kvinnor och ﬂickor i lägren och
driver informationskampanjer kring ämnet.
Utöver att stödja och utbilda de kvinnliga volontärerna i att leda det förebyggande arbetet mot covid19, arbetar
UN Women för ﬂyktingkvinnors och ﬂickors rättigheter genom utbildning och informationsspridning. Arbetet för
lägrets volontärer och kvinnor och ﬂickor fortsätter i UN Women’s Multipurpose Women’s Centers.
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“The war destroyed almost everything that
I had. I left Dara’a with my family in 2012.
It was the only way that we would survive
and have a future together,”
”The Oasis has given me the strength that I
need to rebuild myself again.
The position I have is much more than
earning money. Not only am I learning new
skills, but I have the opportunity to teach
other women lifelong skills.”
Falha Abrabo

Foto: UN Women/Lauren Rooney

Jordanien
Sedan krigets utbrott i Syrien har mer än 1,3 miljoner ﬂytt till grannlandet Jordanien. 86 procent av de syriska
ﬂyktingarna lever under fattigdomsgränsen och hälften är kvinnor och ﬂickor. 2012 öppnade UN Women upp
sitt första Oasis Centre i ﬂyktinglägret Zaatari i Jordanien, där det idag bor cirka 77 500 personer. Oaserna
fungerar som trygga platser för lägrets kvinnor och ﬂickor och därifrån bedrivs olika typer av arbete och akti
viteter. Idag har UN Women fyra oaser i ﬂyktinglägren i Zaatari och Azraq. I samarbete med Jordaniens social
departement har UN Women sedan 2019 öppnat ytterligare åtta center i Zarqa, East Amman, Karak, Ma’an och
Taﬁleh för att nå och stödja de mest utsatta kvinnorna.

Falha Abrabo kom till Zaatari med en önskan: att ﬁnna en säker plats för hennes familj. När Falha kom till
lägret ﬁck hon ta det ekonomiska huvudansvaret i familjen då hennes man led av en sjukdom. I cirka 30 procent
av hushållen i lägret bär kvinnan ansvaret för ekonomin och Falha var som många andra desperat efter att hitta
ett arbete för att kunna försörja sin familj. Genom ett av UN Womens program i oaserna ﬁck Falha arbete som
läslärare och därmed en inkomst.
De ﬂesta syriska ﬂyktingar har varit i Jordanien i sex år eller mer. Detta har lett till att skolgången satts på paus
för många barn. Genom UN Womens oaser får kvinnor möjlighet att studera och att lära sig olika yrkes
utövningar som sen kan hjälpa dem få ett arbete.
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Foto: Dar Al Mussawir

Beirut
Efter den våldsamma explosionen i Libanons huvudstad i augusti 2020 har landet varit i stort behov av hjälp
och stöd. Libanon, ett land som redan innan explosionen var hårt drabbat av ekonomisk kris och covid19
pandemin. UN Women i Libanon riktade omedelbart efter explosionen om sin verksamhet till att
tillsammans med samarbetspartners stötta kvinnor och ﬂickor som drabbats genom att erbjuda dem skydd
samt distribuera mat och pengar. UN Womens arbete har därefter fortsatt för att på olika sätt stötta
kvinnor och ﬂickor att komma på fötter igen efter att ha upplevt explosionen och dess konsekvenser.

“We know that on average, women have fewer tools and resources to recover from external shocks. This is
due to existing gender inequalities which relegate them as secondary to men . Women are more likely to not
have bank accounts, savings, pensions and access to social protection. In our collective response, we must
acknowledge this and ensure that our immediate and longerterm relief and recovery eﬀorts enable women
to recover fully and equally as men. It’s also an opportunity to address the gender imbalances that have
traditionally made women more vulnerable to poverty and violence.”
 Rachel DoreWeeks, UN Women Libanon
Foto: UN Women/Ryan Brown
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Lokalföreningar & nätverk
UN Women Sveriges lokalföreningar och nät
verk har trots pandemin kunnat styra om sina
planerade aktiviteter till digitala möten och
seminarium. På så vis har våra lokalföreningar
och nätverk ändå kunnat ”träﬀa” våra med
lemmar, månadsgivare och allmänheten fram
förallt i samband med Orange Day och 16
Days of Activism against Genderbased
Violence.

HeForSheRun
Mellan den 25 september och 25 november
arrangerades för första gången HeForSheRun.
En insamlingsaktivitet och manifestation mot
våld mot kvinnor och ﬂickor genom friskvård
och hälsa. I och med coronarestriktioner blev
det ett digitalt motionslopp med möjlighet att
anmäla sig till loppet och delta på valfri plats i
Sverige. I Skövde och i Stockholm kunde
loppet genomföras tillsammans med aktiva i
respektive lokalförening och nätverk med
begränsat antal samt med distans.

Vi är glada över att kunna presentera detta
initiativ som ger ﬂer chansen att göra skillnad
och stötta UN Womens arbete genom att ge en
gåva, manifestera mot våldet och samtidigt
göra en insats för folkhälsan,
säger Petra Engberg, verksamhetschef
UN Women Sverige.

Orange Day MC Charity ride
Glädjande nog kunde kortegen för tredje året i
rad arrangeras. På grund av den rådande
pandemin så delades kortegen upp i antal
mindre korteger med max 50 deltagare i varje
runt om i Sverige. Manifestationen mot våld
mot kvinnor och ﬂickor samlade in över
150 000 kronor genom anmälningsavgifter och
gåvor som överfördes till UN Trust Fund to End
Violence against Women.
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Orange Day
25 november och Orange Day, FN:s internationella dag
för avskaﬀandet av våld mot kvinnor, är dagen då FN
uppmanar hela världen att uppmärksamma och
manifestera mot våld mot kvinnor. Som en ljus och
optimistisk färg representerar orange en värld fri från
våld mot kvinnor och ﬂickor.
Runt om i Sverige engagerade sig kommuner, regioner,
företag och civilsamhället och för att uppmärksamma
på olika sätt Orange Day och 16 Days of Activism
against Genderbased Violence. Byggnader lyste upp i
orange för att ta ställning mot våldet, idrottslag bar
kaptensbindlar i orange, företag och privatpersoner
uppmärksammade, skänkte gåvor och startade
insamlingar.
Kampanjen ﬁck stort genomslag i sociala medier och
spreds av inﬂuensers, företag och privatpersoner. I
samarbete med Clear Channel och Atracta exponerades
kampanjen utomhus på byggnader och reklamposter i
Stockholm.
Lokalföreningen i Göteborg anordnade i samband med
Orange Day två digitala seminarier om våld i nära re
lationer med sammanlagt 132 deltagare. Ett av
seminarierna arrangerades tillsammans med Zonta
International, Göteborg, Soroptimisterna i Göteborg
samt Lex Femme. UN Women Sveriges ledamot Zena
Fialdini pratade om kvinnlig könsstympning.
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I ett samarbete mellan lokalföreningen i Göteborg, förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen Västra Götaland och Lex Femme uppmärksammades Orange Day i samtliga stadsdelar.
Byggnader som lyste upp i orange var kulturhuset Fyren, Lisebergshjulet, Göteborgs konstmuseum,
Scandinavium, Kronhuset, Saluhallen och Gothia Towers. I lokalföreningens sociala kanaler pågick en
kampanj med temat våld mot kvinnor under 16 days of activism.
Nätverket i Norrköping arrangerade en digitalauktion tillsammans med Orange Day MC; där en gudinna i
orange skapad av konstnären Maria Alloh auktionerades ut till förmån för UN Women Sverige. Nätverket
startade även en insamling i sociala medier för arbetet mot våld mot kvinnor. Byggnader i staden som
manifesterade genom att lysas upp var Louis De Geer, näringslivskontoret, biblioteket, vattenfallet och
Hyresbostäder.
I Skaraborg uppmärksammade lokalföreningen Orange Day tillsammans med Next Skövde i deras app. Lokal
föreningen ﬁck även debattartiklar publicerade i fyra tidningar och möjliggjorde att byggnaderna Arena
Skövde, Commerse, stadshuset, Rosa huset, Rapps fastigheter, Töreboda central, vattentornet i Lidköping
och Grästorpskommun hus lyste upp i orange.
Lokalföreningen i Uppsala anordnade ett digitalt seminarium med tema HeForShe inför Orange Day.
I samarbete med Uppsala Domkyrka lyste kyrkan i orange och nätverket fanns på plats utanför för att träﬀa
intresserade och svara på frågor. Uppsala hem lyste upp ﬂera platser i staden och exponerade informations
skyltar om dagen.
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Allmänt om verksamheten 2020
Med anledning av Covid19pandemin och begränsningar av sammankomster och resor för att minska
smittspridningen beslutades att 2020 års årsmöte skulle genomföras digitalt.
På årsmötet den 29 april tillträdde Ulrica Franzén som ny ordförande för UN Women Sverige. Monica Green
avgick efter fem år som ordförande för organisationen.
Verksamhetens intäkter minskade med 15 procent och uppgick till 2 184 048 kr (2 572 762 kr)
724 318 kr är insamlade medel (1 243 485 kr) varav 543 238 kr överfördes till UN Womens internationella
program (932 614 kr).
De totala kostnaderna minskade med 19 procent från föregående år, till 2 165 998 kr (2 685 083 kr).
Genom kostnadsbesparingar och lyckade företagssamarbeten, så slutar ändå året på ett positivt resultat.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret 2020
Covid19pandemin har påverkat planering och utförande av aktiviteter negativt och därmed föreningens
resultat under första halvåret. Organisationen har efter ett styrelsebeslut, tagit del av statliga stöd från
Tillväxtverket, under perioden maj–september.

Privata gåvor
Vi ser en fortsatt positiv utveckling av privata gåvor under 2020 i form av enskilda gåvor och månadsgivare.
54 procent av de nya månadsgivarna har värvats via telemarketing, 30 procent har kommit från digitala
kampanjer och 16 procent från övrigt. Vid årets slut hade vi 411 månadsgivare vilket genererade 290 080 kr
(177 595 kr).
Enskilda gåvor till insamling och till verksamheten gavs i samband med tillfällen som Orange Day, 8 mars och
mors dag samt julgåvor, Facebook födelsedagsgåvor och en medlems musikquiz vid ett ﬂertal tillfällen.

Företagssamarbeten
Under 2020 har UN Women Sverige samarbetat med Gina Tricot, GANT, RUSTA, Sveriges Olympiska
kommitté (SOK).
Den största delen av intäkterna från företag till verksamheten och UN Womens internationella program, har
kommit från Rusta på 250 000 kr. Samarbetet inleddes under våren 2020 och en Microlampa lanserades i
samband med Orange Day den 25 november och såldes i Rustas samtliga butiker i Sverige. Allt överskott från
försäljningen gick till UN Women Sverige och försäljningen fortsätter under första kvartalet av 2021.
Vidare kom 100 000 kr från GANT och en kampanj i sociala medier i samband med internationella kvinno
dagen. 19 464 kr kom från en rundauppkampanj med Gina Tricot, även det i samband med internationella
kvinnodagen. SOK gav sammanlagt 25 000 kr under året. KPA Pension skänkte en julgåva till UN Womens
internationella program på 20 000 kr.
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UN Women Sveriges styrelse
UN Women Sverige leds av en styrelse som utses av årsstämman. Styrelsen består av nio ledamöter
varav en ordförande, en vice ordförande, en kassör och sju ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Verksamhetschefen är adjungerad vid styrelsens möten.
Styrelsen är ansvarig inför årsstämman. Mellan årsstämmorna är styrelsen högsta ansvariga organ
för styrning och ledning av kommittén. Förutom sin kontrollfunktion har styrelsen en strategisk och
policygrundande uppgift. Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret till verksamhetschefen.
Under 2020 har styrelsen bestått av nio ordinarie ledamöter under perioden april – december. Fem
styrelseledamöter valde att avgå vid årsskiftet, tre av dessa valdes in som nya ledamöter vid års
mötet i april 2020. Styrelsen har haft nio möten under året, varav sju ordinarie styrelsemöten, ett
konstituerande möte, en årsstämma.

Styrelsen

Valberedning

Ordinarie ledamöter:

Maj Britt Theorin
Elisabeth Löfgren
Sanna Bergenheim Everett

Ulrica Franzén, ordförande
Christina Noble Knight, vice ordförande
Mina Billing, kassör
Zena Fialdini, ledamot

Regina Mattsson, ledamot
Eleonor Lefvert, ledamot

Revisor

Kansliet

Christina Gotting

Petra Engberg, verksamhetschef

Louise Tegneborg

Louise Waller, givarservice/projektledare
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Ekonomisk översikt
Intäkter
Kostnader
Finansiella poster/ändrad beskattning
Årets resultat
Eget Kapital
Balansomslutning
Soliditet %

Belopp i kr
2020

2019

2018

2017

2 184 048
2 165 998
441
17 609
403 030
967 609
42%

2 572 762
2 685 083
87
112 408
385 421
1 475 633
26%

2 427 972
2 441 769
72
13 869
497 830
837 587
59%

1 997 946
1 569 062
11 433
440 317
511 699
759 573
67%
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

20200101

20190101

20201231

20191231

67 380
598 873
30 364
383 040
724 318
380 073

61 390
407 148
97 943
655 200
1 243 485
107 056

2 184 048

2 572 762

814 260
265 619
1 086 119
18 050

1 094 291
416 201
1 174 592
112 322

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Resultat efter ﬁnansiella poster

441
17 609

87
112 409

Resultat före skatt

17 609

112 409

Årets resultat

17 609

112 409

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor till organisationen
Försäljning
Organisationsbidrag
Insamlade medel 90konto
Övriga rörelseintäkter

2

Verksamhetens kostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat

3
4,5
6

Resultat från ﬁnansiella poster
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

20201231

20191231

5 000
5 000

5 000
5 000

5 000

5 000

26 542
157
83 015
109 714

53 338
8 869
44 809
107 016

852 895
962 609

1 363 617
1 470 633

967 609

1 475 633

Eget kapital vid årets början
Årets resultat

385 421
17 609
403 030

497 830
112 409
385 421

Summa eget kapital

403 030

385 421

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

41 545
30 378
282 402
210 254

72 775
27 132
503 167
487 138

564 579

1 090 212

967 609

1 475 633

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

7

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

8
9

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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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 bi
drag 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 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 bedö
mas att bidraget inte kommer att återkrävas.
Inga bidrag nettoredovisas mot kostnader.
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Not 2 Insamlade medel 90konto
20201231

20191231

Månadsgivare
Gåvor privatpersoner
Gåvor företag, ﬁlantropi och sponsring
Övriga intäkter

290 080
150 061
283 369
808

177 595
199 930
865 960


Summa

724 318

1 243 485

20201231

20191231

UN Womens internationella program
Lokalföreningsaktiviteter
Informationsaktiviteter
Insamlingskostnader bank
Varukostnad försäljning

543 238
2 650
16 208
32 180


932 614
8 090
22 282
9 901
9 038

Underkonsult projekt

219 984

112 366

Summa

814 260

1 094 291

20201231

20191231

157 783

178 843

825

52 147

3 156

13 020

17 875

35 002

3 536

3 433

Redovisningskostnader

57 250

84 000

Revision

17 125

37 500

8 069

12 255

265 619

416 200

Not 3 Direkta kostnader för verksamheten

Not 4 Övriga externa kostnader

Hyra, el och andra lokalkostnader
Resor
Sammanträdeskostnader
Kontorsmaterial, telefon, IT
Försäkringar

Övriga kostnader
Summa
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Not 5 Operationell leasing  leasetagare
20200101
20201231

20190101
20191231

Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal:
Inom ett år

50 000

95 000

Summa

50 000

95 000

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter avser hyra av lokal samt kopiator/skrivare.

Not 6 Anställda och personalkostnader
Personal
20200101
20201231

20190101
20191231

Medelantalet anställda

2

2

Totalt

2

2

20201231

20191231

782 575
287 265
9 280

778 344
323 260
51 624

1 079 120

1 153 228

81 943

76 474

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner
Sociala avgifter samt ITP
Semesterskuld justering
Summa
Pensionskostnader som ingår i sociala avgifter

Under året har bemanningen bestått av två heltidstjänster. Dessa tjänster innehas
av kvinnor. Styrelsens ledamöter har bidragit till organisationens verksamhet och
resultat med stora arbetsinsatser pro bono.
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Not 7 Kassa och bank
20201231

20191231

Handkassa
Plusgiro
Insamlingskonto
Sparkonto

755
281 990
471 650
98 500

372
249 312
774 964
338 969

Summa

852 895

1 363 617

20201231

20191231

157 766
15 935
20 629
88 072


432 614
15 904
20 210

31 262



3 177

282 402

503 167

20201231

20191231



278 382

Upplupen semesterskuld
Förutbetalda medlemsavgifter 2021
Förutbetald intäkt vänföretag 2021
Övrig upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

163 614
19 140
2 500
25 000

154 334
13 440

40 982

Summa

210 254

487 138

Not 8 Kortfristiga skulder

UN Womens internationella program, överförs januari 2021
Personalens källskatt december
Beräknade sociala avgifter december
Tillväxtverket slutavstämning
Avräkning 2Life

Aktivitetsbidrag lokalförening
Summa

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

Kvarstående medel Investment Funds 2020
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Underskrifter
Stockholm den 22 februari 2021

Ulrica Franzén, ordförande

Christina Noble Knight, vice ordförande

Mina Billing, kassör

Zena Fialdini, ledamot

Regina Mattsson, ledamot

Eleonor Lefvert, ledamot

Petra Engberg, verksamhetschef

Vår revisionsberättelse har angivits den

2021

Christina Gotting, auktoriserad revisor

Louise Tegneborg, revisor
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