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1. Ordförande  och  generalsekreterare  har
ordet

Unga  Allergiker  (UA) har  en vision  om  att  skapa  ett  samhälle  där  astma  och  allergi  inte
är begränsande.  I det  uppdraget  ingår  allt  från  att påverka  samhället  i stort  till  att  jobba
för  varje  ung  individ.  Verksamhetsåret  2018  har  varit  ett  händelserikt  år för  UA. Under
Riksöverläggningen  i oktober  valdes  en ny styrelse  som  nu har  satt  igång  att  förverkliga
sina idäer.  Vi har  genomfört  tre stora  kampanjer,  #astmahoppet,  #matvalet  och  parTymfria
veckan.  Alla  med  stort  genomslag  i media  och  allmänheten.  Vårt  sommarläger  var  fullsatt
och  våra  lokalföreningar  har  arrangerat  fler  lokala  aktiviteter  än tidigare  år. I år deltog  vi även  i
Prideparaden  med  andra  unga  funkisorganisationer  under  parollen  #StoltFunkis.

Den  bästa  och  största  nyheten  under  2018  var  när  riksdagen  äntligen  beslutade  att  införa
rökförbud  på uteserveringar  och  andra  offentliga  platser.  Något  vi jobbat  för  i många  år för  att
det  ska bli verklighet.  Det  ger  alltid  extra  energi  att  se att  vi faktiskt  kan göra  skillnad  för  barn
och  unga  i dagens  samhälle!

Så med  denna  nya energi  ser vi fram  emot  2019  och  fortsatt  arbete  för  ett  tillgängligare
samhälle  för  barn  och  unga  med  astma  och  allergi.  En rättighet  som  ska bli verklighet!

Freja  Anckers

Förbundsordförande

Emma  Grönlund

Generalsekreterare
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1. Målsättning  och  arbetsuppgifter
Nedan  presenteras  Unga  Allergikers  ändarnål:

Unga  Allergiker  (UA) är ett  ideellt  riksförbund  som  samlar  medlemmar  mellan  sex (6)
och t3ugonio  (29) år med astma, allergi och/eller  annan överkänslighet.
Unga  Allergiker  arbetar  för  att  stärka,  samla  och  utveckla  unga  med  astma,  allergi  och/
eller  annan  överkänslighet  och  för  att  öka förståelsen  för  dessa  personers  livssituation.
Unga  Allergiker  ska, genom  en demokratiskt  och  självständigt  uppbyggd
ungdomsorganisation,  bedriva  verksamhet  för  barn  och  ungdomar  på Unga  Allergikers
villkor,  där  alla har  lika värde  och  rättigheter.

Unga  Allergiker  vill  ge unga  en meningsfull  fritid  och  en möjlighet  att  engagera  sig i
föreningen.

Unga  Allergiker  anordnar  aktiviteter  på riksnivå  liksom  verkar  för  bildandet  och
bevarandet  av Unga  Allergikers  lokala  verksamhet.

Unga  Allergiker  är ett  partipolitiskt  och  religiöst  obundet  riksforbund.

Riksförbundet  Unga  Allergiker  anordnar  aktiviteter  på riksnivä  och  stöttar  lokalföreningarna
i deras  lokala  arbete.  Fokus  på samtliga  aktiviteter  är den  individuella  utvecklingen  hos  våra
medlemmar,  att  de stimuleras  och  aktiveras.  Vi samarbetar  gärna  med  andra  organisationer.
Unga  Allergiker  strävar  efter  att  våra  förtroendevalda  är en god  blandning  av olika
personligheter,  erfarenheter  och  kunskaper  samt  att  de gärna  får  ha en geografisk  spridning
över  landet.

2. Organisation

Unga  AlLergikers  medlemmar  och  lokalföreningar

Medlemsantalet  2018  uppgår  till 1580  medlemmar,  vilket  innebär  en liten  okning  jämfört
med  föregående  år. Av dessa  var  1437  medlemmar  mellan  6 och  25 år. Unga  Allergiker
arbetar  aktivt  för  att öka medlemsantalet  men  också  Tör att  behålla  befintliga  medlemmar.
Vi ser igen  att  det  är rnånga  nytillkomna  medlemmar,  442  stycken,  och  ungeTär  lika många
som  lämnat  förbundet.  Detta  bekräftar  den  trend  vi sett  de senaste  åren  att  vi har  lätt  att
rekrytera  nya medlemmar  men  svårare  att  hålla  dem  kvar.

Följande  lokalföreningar  fanns  vid  årets  slut:

UA Bergslagen  (Örebro,  Östergötland,  Jönköping  och  Kalmars  län)
UA Dalarna  (Dalarnas  tän)

UA Gävleborg  (Gävleborgs  län)

UA Jämt{and  Uämt(and,  Västernomand,  Västerbotten  och  Norrbottens  län)
UA Stockholm  (Stockholm,  Södermanland,  Gotland,  Uppsala  och  Västmanlands  län)
UA Värmland  (Värm(ands  1än)

UA Väst  (Halland,  Västra  Götaland,  Blekinge,  Kronoberg  och  Skånes  län)
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Unga  Allergikers  förbundsstyrelse

I oktober  2018, på Unga Allergikers riksöverläggning,  valdes  det  en ny förbundsstyrelse  för
de kommande  två åren.

Freja Anckers

Zahra  Abdullah

Hanna  Nielsen

Frida Båtsby

Magdalena  Brobäck

Rickard  Didie

Molly  Ekdahl

Alva Näsström

Förbundsordförande

Vice  ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Uppsala

Stockholm

Stockholm

Örebro

Säter

Kopparberg

Stenungsund

Frösön

I januari 2019 valde Zahra Abdullah att avgå från förbundsstyrelsen.  På en extrainsatt
riksöverläggning  i februari 2019 valdes Frida Båtsby till ny vice  ordförande.

Styrelsen har en strategisk roll i organisationen  och  har  under  året arbetat  mycket  med
att stärka organisationen  och belysa våra Trågor. Fokus  lades  under  2018  på valrörelsen
och kampanjen #matvalet  som förbundsstyrelsen  tillsammans  med  kansliet  arbetat  fram
och spridit. Därutöver  har diskussioner  förts om hur andra  delar  av påverkansarbetet,  den
lokata och nationella  verksamheten  samt ekonomin  ska utvecklas framöver.  Utöver  interno
styrelsemöten  har styrelsen även deltagit  vid externa sammankomster  så som:

Referensgrupp  och konferens för pro3ektet Bra mat för alla som drivs av Astma- och
Allergiförbundet.

Referensgrupp  hos Specialpedagogiska  skolmyndigheten  (SPSM).

PSFunk workshop  och PSFunkdagen, anordnas  av public  service-bolagen.

LSU:s  repskap.

Astma- och Allergiförbundets  föreningskonferens,  planeringsdagar  och styrelsemöte.

Styrelsemöten

Styrelsen håller regelbundna  styrelsemöten  där  de under  två dagar  avhandlar  en gedigen
agenda. Innan styrelsemötena  möts ledningsgruppen  och  utformar  agendan  samt  hanterar
personalärenden.  Styrelsen har under verksamhetsåret  2018  haft  1l  styrelsemöten.  Två av
dem  var med  den  nyvalda  styrelsen.

20  januari

10 mars

28 april

19 maj (Telefonmöte)

3 juli  (Per  capsulam)

4 augusti

4 september  (telefonmöte)

9 september

15 september

27 oktober  (nya  styrelsen)

8 december  (nya  styrelsen)



Anställda  på  förbundskansliet  under  2018

Emma  Grönlund,  generalsekreterare,  anställd  från mars 2015 - pågående.  Började  den 1
november  2017 som GS, var innan  projektledare  för  tillgängligskola.nu.

Klara Lundahl,  verksamhetsutvecklare,  anställd  från augusti  2017-  pågående  (föräldraledig
jr.o.m.  10 januari  2019).

Catherine  Lavär, kommunikatör,  anställd  från augusti  2017-  pägäende.  Tjänsten  utökas  från
50 % till 100  % fr.o.m.  1 januari  2019.

Mattias  Svan, vikarierande  verksamhetsutvecklare  för Klara Lundahl,  anställd  från december
2018.

3. Verksamhet

Måluppfyllelse

I årsredovisningen  redogörs  för  genom  vilka aktiviteter  Unga Allergiker  uppfyller  sin
ändarnålsparagraf.  Organisationen  har genom  verksamheten  år 2018 uppfyllt  sina  mäl.
Med vår verksamhet  har vi bidragit  till att både  samla och  stärka våra medlemmar  samt
öka kunskapen  och  förståelsen  för barn och unga med astma  och allergi. Vi har  skapat
både nationella  och lokala forum  där våra medlemmar  samlats  och getts  möjlighet  att byta
erfarenheter  samt  känna samhörighet  och pepp.  Alla medlemmar  har blivit  inbjuda  och
kunnat  delta,  oavsett  funktionsnedsättning.  Under  äret har vi fokuserat  mycket  att få igång
det lokala aktiviteterna.  Vi har lagt mer  resurser  på kampan)material  och genom  det gett
dem större  möjlighet  att delta på de rikstäckande  kampanjerna  som planeras  centralt.
Vi har sett ett ökat  engagemang  och  fler aktiviteter  lokalt.

Effektredovisning

Dessa valda nyckeltal  speglar  de effekter  som organisationen  har uppnått  under
verksamhetsäret  2018

Antal  medlemmar.  1580  stycken,  en ökning  med  O,5 % sedan 2017.

Antal lokalföreningar: SJL1 (7) stycken aktiva lokalföreningar som driver lokal verksamhet
under  2018.

Antal  aktiviteter  rtktade  till medlemmarna:  Tre stora aktiviteter  genomfördes  av förbundet
under  2018:

LF-kickoffen

Sommarlägret

Riksöverläggningen



Översikt  av aktiviteter  under  2018

Lokal  verksamhet

En grundbult  i vår  verksamhet  är våra  lokalföreningar,  de 'år direktlänken  till  våra
medlemmar.  Under  2018  lades  tre  föreningar  vilande,  UA Skåne,  UA Uppland  och  UA
Västmanland.  Medlemmarna  i respektive  lokalförening  omfördelades  då att  tillhöra  aktiva
jöreningar  medan  arbete  för  att  starta  upp  de vilande  föreningarna  på nytt  har  fortsatt.
Vår målsättning  är att  i första  hand  arbeta  och  värna  om  de lokalföreningarna  vi har  men
självklart  verka  för  att de vilande  föreningarna  startar  upp  på nytt.

Våra  befintliga  lokalföreningar  har  var  för  sig genomfört  verksamhet  som  på olika  sätt
samlat,  stärkt  och  engagerat  våra medlemmar.  Våra lokalföreningar  skapar  miljöer  och
plattformar  där  unga  med  astma  och  allergi  fär  chans  att  utvecklas,  utmanas  och  stärkas,  i
en miljö  som  är inkluderande  och  förstående.  Under  2018  har  det  bland  annat  anordnats:

UA Bergslagen:  Nationaldagsfirande  i Jönköping,  resa till  Gekås,  novelltävling,
trampolinpark,  julbord  och  bowling  + buffä.

UA Värmland:  Skidresa  till Branäs,  kampanjdag  under  #matvalet,  Lasergame.

UA Dalarna:  Besök  på Furuvik  tillsammans  med  UA Gävleborg.

UA Stockholm: Besök pä Gröna Lund, Mat Tör livet, 3u1k1appspysse1.
UA Gävleborg'  Besök  på Furuvik  med  UA Dalarna  Mat  för  livet.

UA Jämtland:  Allergivänlig  bio,  debattartiklar  i lokaltidningen.

UA Väst'  Besök  vid Liseberg.

Utöver dessa aktiviteter deltog flera lokalföreningar  tillsammans på #astmahoppet  i ma3,
Pridefestivalen  i Stockholm  i augusti  samt  Mat  för  livet  mässan  i november.  Under  året  har
representanter  från  lokalföreningarna  även  fått  möjlighet  att  mötas,  diskutera  och  engagera
sig vid tre tillfällen  som  arrangerats  av UA på riksnivå;  på vären  under  den  uppskattade
lokalföreningskickoffen,  under  vårt  sommarläger  och  under  vår riksöverläggning  i oktober.
Dessa  nationella  träffar  är väldigt  uppskattade  av våra  medlemmar.  Vi har  sett  ett  ökat
samarbete  mellan  dem  och  ska fortsätta  stötta  föreningarna  att själva  arrangera  nationella
träffar  under  2019.

Medlemsvärvartävling  för  lokalföreningarna

Under  året  har  vi haft  två medlemsvärvartävlingar,  en pä våren  och  en på hösten.  Dessa
har  genererat  stort  antal  nya medlemmar  och  tramfi5r  allt  ett  stort  engagemang  i våra
lokalföreningar.  I samband  med  riksöverläggningen  startade  höstens  värvartävling  vilket
bidrog  till ett  stort  engagemang  med  110  nya medlemmar  och  87 förnyade  medlemskap.



Läger

2018  års sommarläger  ägde  rum  på Södergården  i Åre, mellan  den 3-8  juli.  \/åra läger  är

alltid  uppskattade  och  årets  deltagare  var mycket  nöjda:  Aktiviteterna  innefattade  allt från

femkamp,  karaoke  och  dagsutflykter  till spex, disco  och  mycket  mer  - allt i en trygg  och

allergisäker  miljö.  Det  var 22 deltagare  i åldrarna  12-17  år, samt  fyra lägerledare,  varav  en

lägerchef.  Vi hade  även  en sjukvårdsansvarig  och  en egen  kock  på plats under  hela veckan.

Deltagarna  på våra läger  får under  trygga  och  säkra former  prova  på att vara hemifrän,

ta ansvar  Tör sig s)älva och  hitta  nya vänner,  vilket  vi är övertygade  om leder  till en stärkt

självkänsla  och  självständighet.

Riksöverläggningen

Riksöverläggningen  är Unga  Allergikers  högsta  beslutande  organ  och  hålls  vartannat  år

(jamna  år), d.v.s. 2018.  Under  riksöverläggningen  hålls både  mötesförhandlingar  samt

aktiviteter  för  samtliga  deltagare.  RÖ 2018  anordnades  5-7 oktober  2018  i Ånnaboda

utanför  Örebro. Under  helgen  valdes  en ny förbundsstyrelse,  deltagarna  fick  möjlighet

att umgås  och  tacka  av den avgående  styrelsen  samt  delta  på workshops  om  ideellt

engagemang och friluftsliv tillsammans med externa föreläsare och pro3ekt.

LF-kickoffen

LF-kickoffen är en helg för UA:s lokalföreningar  och anordnas varle  år efter
lokalföreningarna  avslutat  sina årsmöten.  Under  LF-kickoffen  erbjuds  medlemmarna

styrelseutbildning  och  andra  workshops  med  fokus  på hur  en kan utveckla  verksamheten

på lokal nivå samt arbeta med sitt egna engagemang. Deltagarna får mö31ighet  att
planera  sina verksamhetsår  och  inspireras  av varandras  föreningar.  Kickoffen  anordnades

under  2018  helgen  4-6  maj tillsammans  med  Svenska  celiakiungdomsförbundet

(SCUF). Samarbetet med SCUF möj1igg3orde  för deltagarna att inspireras  över
organisationsgränserna  och  ocksä  planera  aktiviteter  och  verksamhet  tillsammans  med

medlemsföreningar  i en annan,  liknande,  förening.

4. Projekt

Vi har inte  haft  något  pågående  projekt  under  2018  då vi just  avslutat  vårt  stora  skolpro)ekt.

Vi har sökt  pengar  till nya men  dock  inte  fått  några  positiva  besked  ännu.  Vi kommer

fokusera mer på detta under 2019 och försöka få igång ett nytt pro3ekt.



5. Information,  kommunikation  och
samverkan

Nedan  listas några  rnål  för  kommunikationen  (utan  inbördes  ordning):

Skapa  mervärde  för  våra medlemmar.

Hålla  våra medlemmar  och  lokalföreningar  uppdaterade  om  vad som  pägår.

Få nya följare/medlemmar.

Päverka  (opinionsbildande  kommunikation).

Kampanjer  och  påverkansarbete

#astmahoppet

Internationella  astmadagen  inträffar  årligen  första  tisdagen  i maj och  i är ville  vi

uppmärksamma  denna  dag genom  att uppmana  personer  att hoppa  med  ett sugrör

i munnen.  Vi kallade  kampanjen  #astmahoppet.  Syftet  med  kampanjen  var att öka

medvetenheten  kring  det  faktum  att barnastma  ökar  och  att en viktig  del  som  påverkar  detta

är problemen  i skolmiljön.  Syftet  i Törlängningen  var att lyTta att skolmil)arden  är en viktig

Tråqa. Detta  var ett  samarbete  med  Astma-  och  Allergiförbundet  och  blev  väldigt  lyckat.  Det

resulterade  i att:

Vi fick  möjlighet  att träffa  två ministrar,  Annika  Strandhäll  och  Lena Hallengren  för  bra

samtal  kring  frågan.

Vårt Facebook-event  nåddes  av 29 828 personer  och  ca 500  stöttade  kampanjen

Vi fick  stor  spridning  med  hjälp  av andra  organisationer  och  personer  på Instagram  bland

annat  av Annika  Strandhälls  inlägg  som  sågs av ca 3 000  personer.  Även  stor  spridning  på

Twitter.

Ökat  samarbete  med  mellan  Astma-  och  Allergiförbundet  och  Unga  Allergiker.

#matvalet

#matvalet  var vår valkampanj.  Under  är 2014-2017  drev  Unga  Allergiker  (UA) och  Svenska

Celiakiungdomsförbundet  (SCUF) projektet  Tillgängligskola.nu.  Under  projektets  gång

kartlades  vad elever  med  astma,  allergi  och  celiaki  behöver  för  att rnå bra i skolan.  Ett av

de största  problemen  som  uppmärksammades  i samband  med  projektet  var maten  som

serveras,  både  på lunchen  men  också  vid andra  tillfällen.  Mot  bakgrund  av detta  ville  vi se

vilka politiska  beslut  som  finns  i landets  kommuner  angående  specialkosti  skolan.  Därfi5r

konstruerade  Unga  Allergiker  en enkat  som  skickades  ut till samtliga  290  kommuner  för

att få inblick  i hur  kommunerna  arbetar  med  specialkost.  Totalt  inkom  236  svar, varav  219

fullständiga,  och  rapporten  är baserad  pä dem.  Även denna  kampanj  gav stort  resultat  och

ledde  till mycket  mediegenomslag.
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Pride  -  #StoltFunkis

Under  Prideparaden  i Stockholm  deltog  ca 20 medlemmar  från Unga Allergiker.  Vi gick
tillsammans  med andra ungdomsorganisationer  inom  funktionshindersrörelsen  under  parollen
#StoltFunkis.  Detta var väldigt  uppskattat  av vära medlemmar  och kommer  förhoppningsvis  bli
en återkommande  aktivitet.

Parfymfria  veckan

Parfymfria  veckan  aktiverades  genom  influencersamarbete  med Henrietta  Fromholtz  med
en total  räckvidd  på 3 570 unika besökare  och  med högt  engagemang  hos läsarna som
stannade  i snitt  06:13 min.

Totalt resulterade  pro3ektet  i 10 mediegenomslag.  Totala räckvidden  hamnade  pä 939 863.

Rökförbudet/Tobaksfria  veckan

Under  många  år har vi jobbat  för  ett utökat  rökförbud  på uteserveringar  och andra offentliga
platser. I år var det  äntligen  dags för riksdagen  att fatta detta beslut  och till vår glädje  gick  det
igenom.  Vi lobbade  mycket  inför  förbudet  och uppmärksammade  vikten  av en tobaksfri  vardag
och  vilka positiva  effekter  det skulle  ha, inte bara för vår rnålgrupp  utan för alla.

Allergivänliga  arrangemang

Vi tog under  Törra året fram en checklista  för allergivänliga  arrangemang.  Den togs  fram
för att göra det lättare  för oss att anordna  lokala och nationella  aktiviteter  för unga  med
astma  och allergi. Den innehåller  checklistor  kring kost, lokal, starka dofter,  pollen  och
pälsdjur  och är till för bland annat  våra leverantörer.  Vi valde  även att sprida den externt  då
vi vill se mer  tillgängliga  verksamheter  överlag.  Vi delade  den i våra egna kanaler  men  den
uppmärksammades  även i LSU:s nyhetsbrev  samt  Civilsamhällespodden.  Vi kommer  fortsätta
sprida den  under  2019.

Mässor

Under  året har vi deltagit  på Järvaveckan  för första gången.  En lyckad  eftermiddag  med rnänga
möten  och några nya medlemmar.  Vi deltog  även på Mat för livet mässan i november.  Där har
vi varit med de senaste  åren och  det är ett av våra största forum  för att få nya medlemmar.  I år
slog vi rekord  på över  100  nya medlemmar  på två dagar.

Medlemsenkät

Medlemsenkäten  2018 har tema  restaurangbesök  ur ett konsumentperspektiv.  Medlemmen

får mö31ighet att dela sina erfarenheter  hur det kan upplevas  att gå på restaurang  med  astma,
allergi och/eller  annan  överkänslighet.  Enkäten  är uppdelad  i tre delar, den första  delen  som
rör medlemskapet  i Unga Allergiker  för  att sedan övergä i temat  för enkäten  med fokus  på
mat och  avslutningsvis  fokus  på lokal. Enkäten  skickades  ut 2018-11-12  och  genererade
redan första dygnet  över 80 svar vilket  är ungefär  vad UA:s medlemsundersökningar  brukar
generera  totalt.  Två påminnelseutskick  har gjorts  och totalt  samlades  198  stycken  enkätsvar  in.
Medlemsenkäten  ska sammanställas  och  ämnar  ligga till grund  för kommande  projektidäer.

8



Medieambassadörer

Intresseformulär  för  att bli medieambassadör  skickades  ut 2018-05-22  och  vi fick in
åtta svar. Än så länge  har vi inte  haft  någon  användning  för  medieambassadörerna  men
beroende på vad UA kommer att 3obba med i framtiden kan detta ändras.  Enkäten för  att bli
medieambassadör  kommer  även att finnas  tillgänglig  på den nya hemsidan.

Sociala  medier

Hemsidan

Inför  2018  beslutades  att den gamla  hemsidan  skulle  göras  om  och  uppdateras  för  att göra
informationen  mer  lättillgänglig  för  besökaren.  Arbetet  med  detta  päbörjades  under  hösten
2018  och  närrnar  sig nu sitt slut.

Facebook

Unga  Allergikers  Facebook-konto  visar  en fortsatt  ökning  av följare,  från 1445  till 1627.  Det har
framförallt tillkommit nya följare vid specifika insatser och kampan3er.  Under den sponsrade
"gilla  oss"-kampanjen  som  genomfördes  inför  sommaren  tillkom  drygt  70 följare,  under
#astmahoppet  tillkom  30st,  under  #matvalet  tillkom  tio följare  och  utlottningen  av böcker  på
världsbokdagen  gav 16 nya följare.  Under  sommaren  genomfördes  även  en kampanj  för  att
få nya medlemmar,  utöver  att ge cirka  40 nya medlemmar  gav kampanjen  även  drygt  20 nya
följare  på Facebook.

Instagram

Under  2018  har Unga  Allergikers  Instagram-konto  fått  en stor  ökning  av följare,  från  433  till 514.
Under  våren  genomfördes  #UAtakeover  dår fem  medlemmar  fick  ta över  Instagramkontot
under  varsin  vecka  och  dela med  sig av sitt liv, vilket  uppskattades  av följarna  Under  året  har vi
arbetat mer aktivt med att uppdatera Instagram, under 2018 har 130 inlägg publicerats 3ämrört
med  80 inlägg  under  2017.

Twitter

Under  2018 har arbetet  med  Twitter  intensifierats.  Detta  har resulterat  i 39 tweets  som
visats nästan  50 000  qånger  och  att Unga  Allergiker  har omnämnts  144  gänger  av andra
twitterkonton.  Antalet  följare  har ökat  frän 814 till 842.

6. Samarbeten

Nätverket  Unga  För  Tillgänglighet  (NUFT)

Unga  Allergiker  har samverkat  med  nätverket  NUFT, genom  regelbundna  möten  har
aktuella  Tråqor  i funktionshinderspolitiken  diskuterats.  Mötena  har även varit  tillfällen  för
erfarenhetsutbyte och samtal kring organisationernas pro3ekt  och utmaningar. Genom NUFT
har vi haFt en given  plats i Socialdepartementets  Funktionshindersdelega'?on  vilket  ger  en direkt
kontakt  med  ministrar  ur Sveriges  regering



Astma-  och  Allergiförbundet

Samarbetet  med  Astma-  och  Allergiförbundet  har  varit  stort  under  2018.  I januari  flyttade  vi in
i deras  lokaler  på Södermalm  vilket  har  underlättat  för  samarbete.  Vi har  under  året  gjort  tvä
stora  kampanjer  tillsammans,  #astmahoppet  samt  parfymfria  veckan.  Vi har  Tortsatt  haTt en
person  adjungerad  på deras  förbundsstyrelsemöten  för  att  hålla  dem  och  oss uppdaterade
om  vad som  sker  i de respektive  organisationerna.  Vi har  även  blivit  inbjudna  till en rad olika
referensgrupper  genom  til( exempel  Bra mat  för  alla, policy  kring  nötter  och  jordnötter  samt
kostnadsfria  läkarintyg.

Svenska  Celiakiungdomsförbundet

Under  2017  avslutade  vi vårt  skolprojekt  tillgängligskola.nu  som  vi drev  tillsammans
med  SCUF. Under  2018  har  vi fortsatt  att samarbeta  och  hade  bland  annat  vår LF-kickoff
tillsammans  med  dem.  Det  blev  en lyckad  helg  då vi kunde  utbyta  idäer  och  sprida  pepp
mellan  organisationerna.  Utöver  detta  träffas  kanslierna  löpande  för  att  stämma  av eventuella
samarbeten.

LSU

Unga  Allergiker  är en av medlemsorganisationerna  i LSU: Sveriges  Ungdomsorganisationer.  UA
har nyttjat  nätverket  och  varit  med  på deras  repskap  (högsta  beslutande  organ).

ABF

2017  skrev  UA under  ett  samarbetsavtal  med  ABF och  flera  lokalföreningar  har  sedan  dess
använt  deras  lokaler  för  aktiviteter  och  årsmöten.  Under  våren  fick  Förbundsstyrelsen  en
halvdagskurs  i teckenspråk  av ABF för  att styrelsen  skulle  kunna  kommunicera  lite med
teckenspråkiga  som  de möter.

7. Ekonomi

Ekonomisk  översikt

Vi redovisar  detta  år ett  överskott  på 46  432  kronor  Det  budgeterade  resultatet  låg på ett
underskott  på 100  816 kronor.  Om  vi gör  en överblick  av årets  resultat  ser vi ett  overskott
bland  annat  på lonekostnader  för  generalsekreteraren  på 132  979  vilket  kan förklara  en
del  av överskottet.  Detta  är för  att  hon  varit  föräldraledig  under  några  rnånader.  De största
underskottet  vi har  är på kansli,  detta  eftersom  vi bytt  ekonomifirma  och  vi under  de första
rnånaderna  var  tvungna  att  ha dubbelt  för  att  färdigställa  törra  årets  bokslut.

Under  året  har  vi även  gjort  en satsning  på att  söka  mer  bidrag  vilket  gett  resultat.  Vi fick  vi
bidrag  från  MUCF  i form  av statsbidrag  och  från  Astma-  och  Allergiförbundet.  Utöver  det  har
fick  vi bidrag  Trån Sunnerdahls  Handikappsfond,  Stiftelsen  Karin  och  Ernst  August  Bångs  minne,
Victoriafonden,  ÅhlenstiTtelsen, Prinsessan  Sibyllas  Minnesfond  och  Stiftelsen  konung  Gustaf
V,s 90-årsfond Det sistnämnda kommer  dock utnytt3as av den nya styrelsen under 2019.

Resultat

Årets  resultat  är ett  överskott  på 46  432  kronor.



8. Framtid

Planerad  verksamhet  2019  -  Ny styrelse,  nytt  engagemang!
Men  en ny styrelse  så ökar  engagemanget  och  vi ser  fram  emot  ett  händelserikt  2019.  Vi
kommer  som  alltid  ha vår  löpande  verksamhet  som  kick  off  för  lokalföreningar,  sommarläger
samt  medlemsträff  på hösten.  Utöver  det  kommer  styrelsen  göra  en resa till  Gran  Canaria
och  Norska  Astma-  och  Allergiförbundets  anläggning  Valle  Marina.  Denna  resa är en
utbildningsresa  med  Tokus  på styrelsearbete  och  ledarskap  men  vi ska samtidigt  planera  och
utforska  om  vi skulle  kunna  anordna  ett  ungdomsläger  där  i framtiden.

Utöver  all denna  verksamhet  ska vi under  2019  försöka  fortsätta  med  årets  trend  att  synas  mer
i media  och  sitta i många  referensgrupper.  Vi ska även  fokusera  på att  få finansiering  till  något
nytt  projekt,  fortsätta  lyfta  frågan  kring  läkarintyg  i skolan,  samt  öka antalet  medlemmar  och  det
lokala  engagemanget  ute  i landet.

Vi är redo  för  2019!



Flerårsöversikt  (Tkr) 2018 2017 2016 2015

Verksamhetsintäkter

Årets  resultat

Balansomslutning

Soliditet  %

Antal  medlemmar

Förändring  av  eget  kapital

Belopp  vid årets  ingång

Föregående  års resultat

Årets  resultat

Belopp  vid årets  utgång

2 235

46

1699

82

1580

3 866

155

1611

84

1572

3 379

- 206

2 494

48

1522

Balanserat  resultat

- 1193  789

- 155  386

1349  175

3 124

- 322

2 44S

57

1505

Årets  resultat

- 155  621

155  621

46  432

46  432

Totatt

1349  175

o

46  432

1395  607

Resultaträkning

Verksamhetsintäkter

Deltagaravgifter

Bidrag

Övriga  intäkter

i=- --  -i
'Not'

2018-01-01

-2018-12-31

23 000

2 201  849

10  620

2 235  469

2017-01-O1

-2017-12-31

25 00

3 709  386

131294

3 865  680

Verksamhetskostnader

Ändamålskostnader

Administrationskostnader

Verksamhetsresultat

Resultat  från  finansiella  poster

Rantekostnader  och  liknande  resultatposter

Resultat  efter  finansiella  poster

- 1972  262

- 216 203

- 2 188  465

47  004

- 571

- 571

46  432

- 3 458  132

- 251851

- 3 709  983

155  697

- 311

- 311

155  386

Årets  resultat
46  432 155  386
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Balansräkning

2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

0msättningstillgångar

Kortfristiga  fordringar

Kundfordringar

Övriga  (ordringar

Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

128

836 19  164
16  777

17  741
11867

31 031

Kassa  och  bank  1681128 1580 251
i ' 1698  869  1611  282Summa  omsättningstillgångar  :

SUMMATILLGÅNGAR  1698869  1611282

l----  -
' Not

EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER

Eget  kapital

Fritt  eget  kapital

Balanserad  vinst  eller  förlust

Årets  resultat

Summa  eget  kapital

Kortfristiga  skulder

Leverantorsskulder

Övriga  skulder

Uppluppna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter  '5
Summa  kortfristiga  skulder

2018-12-31

1349  175

46  432

1395  607

1395  607

2625

79 457

221 180

303  262

2017-12-31

1193  789

155  386

1349  175

1349  175

20  702

80  380

161  025

262  107

SUMMAEGETKAPITALOCHSKULDER  "  1698869  1611282



Noter

Not  1 Redovisnings-  och  värderingsprinciper

Allmänna  upplysningar

Unga Allergikers  årsredovisning  upprättas  enligt  årsredovisningslagen  och
bokföringsnämndens  allmänna  råd BFNAR  2012:1  (K3).

Fordringar  har upptagits  till de belopp  varmed  de beräknas  inflyta.

Övriga tillgångar  och skulder  har upptagits  till anskaffningsvärden  där inget annat  anges.

Intäktsredovisning

Gåvor i form av kontanter från i första hand privatpersoner  redovisas av naturliga  skäl normalt
enligt kontantprincipen. Även qåvor från företag  och organisationer  redovisas normalt  i den
period då gåvan inbetalas. I den mån det pä balansdagen  finns avtalade, ej erhållna qävor från
företag  och organisationer  intäktförs  dessa efter individuell  prövning.

Bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren  för att erhålla bidraget  har uppfyllts.  Erhållna  bidrag
redovisas som skuld till dess villkoren  för att erhålla bidraget  uppfylls.

Bidrag som erhållits  för att täcka vissa kostnader  (t.ex. administration)  redovisas  samma
räkenskapsår  som den kostnad bidraget  är avsett  att täcka.

Medlemsavgifter

Föreningen  har bara deltagaravgifter  från arrangerade  aktiviteter  och  tar inte  ut någon
medlemsavgift.

Övriga  verksamhetsintäkter

Inkomsten  redovisas till verkligt  värde av vad förbundet  fått eller  kommer  att  få.

Not  2 Verksamhetskostnader

Ändamålskostnader

Som ändamälskostnader  klassificeras sådanan kostnader  som  har  ett  direkt  samband  med
Unga

Allergikers uppdrag  enligt  stadgarna, samt de särskilda  ändamäl  som  Unga  Allergiker  har. Hit
räknas bl.a. kostnader  för olika stödinsatser,  informationsinsatser  och  påverkandearbete
I posten ingår lönekostnader  och administrativa  kostnader  för  den  personal  som  arbetar  med
dessa  verksamheter  och  projekt.

Administrationskostnader

Till administrationskostnader  räknas sädana kostnader  som är nödvändiga  för att administrera
organisationen,  vilket är nödvändigt  för att skapa goda förutsättningar  till insamlingsarbetet
och

verksamheten.  Till administrationskostnaderna  hör lönekostnad  för den administrativa
personalen,  redovisnings-  och revisionskostnader,  IT samt en del av styrelsens kostnader.
Leasing

Alla föreningens leasingavtal  redovisas som operationella,  dvs leasingavgiften  (inklusive  första
förhöjda  hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.  14
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Not  3 Bidrag

Bidrag

MUCF  organisationsbidrag

MUCF  lokalt  stöd

Fonder  och  stiftelser

Allmänna  Arvsfonden

Astma-  och  Allergiförbundet

Övriga  bidrag

2018

613 108

793  741

295  000

o

500  000

o

2 201  849

2017

617  886

786  400

140  000

1474160

500  000

190  490

3 829  389

Not  4 Anställda

Medelantal  anställda

Kvinnor

Män

Not  5 Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Bokslutsreserv

Upplupna  semesterlöner

Upplupna  sociala  avgiTter

Förutbetalda  intäkter

Övriga  upplupna  kostnader

2018

2,5

o

2,5

2017

3,5

2,5

6

2018-12-31  2017-12-31

50 000  70 714

7 835  68 719

2 462  21 592

150  000  0

10883  0

221  180  161  025
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