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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  2019  har UA fyllt  25 år

som  fristående  förbund,  genomfört  kampanjer  som  #ettskeppkommerlastat

och  parfymfria  veckan  samt  uppmärksammat  rökförbudet  på uteserveringar

och  andra  offentliga  platser.  Vi har  även  genomfört  vårt  årliga  sommarläger,

anordnat  en medlemsträff  och  våra lokalföreningarna  har  haft  lokala  aktiviteter.

Vi tar med  oss alla erfarenheter  frän  2019  och  kommer  2020  fortsätta  arbeta

för  att tillgängliggöra  samhället  för  barn  och  unga  med  astma  och  allergi.  En

rättighet  som  ska bli verklighet!

Freja  Anckers  Förbundsordförande

Klara  Lundahl  Generalsekreterare

Freja  Anckers Klara  Lundaht
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2. Målsättning  och  arbetsuppgifter

Nedan  presenteras  Unga  Allergikers  ändarnål:

Unga  Allergiker  (UA) är ett  ideellt  riksförbund  som  samlar  medlemmar

mellan  sex (6) och  tjugonio  (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  Altergikers  lokala  verksamhet.

Unga  Atlergiker  är ett  partipolitiskt  och  religiöst  obundet  riksförbund.

Riksförbundet  Unga  Allergiker  anordnar  aktiviteter  på riksnivå  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 otika  personligheter,  erfarenheter

och  kunskaper  samt  att  de  gärna  får  ha en geografisk  spridning  över  landet.



3. Organisation

Unga  Allergikers  medlemmar  och  lokalföreningar

Medlemsanta[et  2019  nådde  1562  medlemmar,  det  är en minskning  med  1,14%

jämfört  med  föregående  år. Av dessa  var 1421  medlemmar  mellan  6 och  25 år

(90,6  %). Förbundet  har  haft  en ökning  i medlemsantal  på cirka  2 % de senaste

åren.  Minskningen  kan dels  bero  på att  färre  medlemmar  kommit  in från

Astma-  och  Allergiförbundet  samt  ett  minskat  engagemang  i

medlemssatsningar  som  t.ex. medlemsvärvartävlingar  både  för

lokalföreningarna  och  för  alla medlemmar  i förbundet.  Unga  Allergiker  arbetar

aktivt  med  att öka medlemsantalet  men  lägger  också  stor  vikt  vid att behälla

befintliga  medlemmar.  Vi ser även  2019  att  det  är många  nya medlemmar,  387

stycken.  Detta  bekräftar  trenden  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,  Östergöt(and,  Jönköping)

UA Gäv1eborg  (Gävleborg  och  östra  Da(arna)

UA Jämtland  (Jämtfand,  Västernorrland,  Västerbotten  och  Norrbotten)

UA Skåne  (Skåne,  Blekinge,  Kronoberg,  Ka1mar)

UA Stockhotm  (Stockhoim,  Södermanland,  Gottand,  Uppsata  och

Västmanland)

UA Värmland  (Värm1and  och  västra  Da1arna)

UA Väst (Ha(land,  Västra  Götaland)

Unga  Allergikers  förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen  2019  består  av:

Freja Anckers Förbundsordförande Uppsala

Hanna  Nielsen Ledamot Stockholm

Frida Bätsby Ledamot Örebro

Magdalena  Brobäck Ledamot Säter

Rickard  Didie Ledamot Kopparberg

Alva Näsström Suppleant Frösön

Molly  Ekdahl Suppleant Stenungssund



Styrelsen  har en strategisk  roll  i organisationen  och  har under  året  arbetat

mycket  med  påverkansarbete  och  att stärka  kontakter  med  externa  aktörer.

Representanter  frän  styrelsen  har lyft UA:s kärnfrägor  med  såväl  politiker  som

myndigheter,  media  och  andra  organisationer.  Därutöver  har  diskussioner  förts

om  hur  andra  de(ar  av påverkansarbetet,  den  (oka(a och  nationel(a

verksamheten  samt  ekonomin  ska utvecklas  framöver.  I början  av året  åkte

styrelsen  till norska  Astma-  och  Allergiförbundets  anläggning  på Gran  Canaria  i

syfte  att stärka  gruppen  och  dess ledarskapsförrnågor  samt  undersöka

möjligheten  att  ordna  läger  där  framöver.  Utöver  interna  styrelsemöten  har

styrelsen  även  deltagit  vid externa  sammankomster  sä som:

Referensgrupp  Bra mat  för  alla

Referensgrupp  Specialpedagogiska  skolmyndigheten

Rundabordssamtal  om  nötter  och  jordnötter  i skola  och  förskola

Remissinstans  för  Kost  och  Närings  rekommendationer  för  specialkost

Panelsamtal  om  inkludering,  normer  och  att  vara ung  patient  på IFMSA:s

(lnternational  Federation  of  Medical  Students'  Associations)  nationelta  träff

Referensgrupp  för  Myndigheten  för  vårdanalys  rapport  om  övergången  från

barn  till  vuxen  i vården

Dialogmöte  på Akademiska  sjukhuset  om  vårdmöten  och  e-hälsa

Panelsamtal  om  journal  på nätet  och  unga  i vården  på Barnveckan  i Örebro

Dialogmöte  om  aktiv  fritid  hos  Myndigheten  för  delaktighet

Fika med  socialminister  Lena Hallengren  och  representanter  från  unga

funkisrörelsen

Samverkansdag  med  NPO  lung-  och  allergisjukdomar

Möte  med  Lena Hallengren  och  Region  Stockholm  i samband  med

astmadagen

Möte  om  unga  i vården  med  Svensk  förening  för  ungdomsmedicin

Möte  med  Gunilla  Löef om  Barn på sjukhus-webben

Riksdagsseminarium  med  anledning  av Internationella

Funktionshinderdagen



Styrelsemöten

Styrelsen  håller  regelbundna  styrelsemöten  där  den  under  två dagar  avhandlar

en gedigen  agenda.  Innan  varje  styrelsemöte  har ledningsgruppen  ett  möte  för

att utforma  agendan  samt  hantera  personalärenden.  Styrelsen  har under

verksamhetsåret  2019  haft  7 styrelsemöten:

20 januari

24 februari  (extra  riksöverläggning)

9 mars

25 maj (telefonmöte)

14  september

19 oktober

(7 december  träff  för  mångfaldhetsarbete)

15 december  (extra  telefonmöte)

Anställda  på förbundskansliet  under  2019

Emma  Grönlund,  generalsekreterare,  anställd  från mars  2015  - 31 januari  2020.

Började  den  1 november  2017  som  GS, var innan  projektledare  för

tillgängligskola.nu.  Föräldraledig  mellan  juli  2019  -  februari  2020.

Klara Lundahl,  verksamhetsutvecklare/vikarierande  generalsekreterare,  anställd

från  augusti  2017-  pågående.  Föräldraledig  från  januari  2019  -  september  2019

då hon  gick  in som  vikarierande  generalsekreterare  för  Emma  Grönlund  fram

till  februari  2020.

Catherine  Lavår, kommunikatör,  anställd  från  augusti  2017-  pågående.  Tjänsten

utökas  från  50 % till  100  % fr.o.m.  1 januari  2019  fram  till  och  med  december

2020.

Mattias  Svan, vikarierande  verksamhetsutvecklare  för  Klara Lundahl,  anställd

från  december  2018  -  februari  2020.



4. Verksamhet

Måluppfyllelse

I verksamhetsberättelsen  redogörs  det  för  genom  vilka  aktiviteter  Unga

Allergiker  uppfyller  sin ändamålsparagraf.  Organisationen  har  genom

verksamheten  år 2019  uppfyllt  sina  mål.  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  utbyta  erfarenheter  samt  känna  samhörighet  och  pepp.  Alla  medlemmar

har  blivitinbjuda  och  kunnat  delta,  oavsett  funktionsnedsättning.  Under  äret  har

vi fokuserat  mycket  på att  få igång  de lokala  aktiviteterna.  Vi har  lagt  mer

resurser  på kampanjmaterial  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  verksamhetsåret  2019:

Antal  medtemmar:  1562  stycken,  en minskning  med  1,14  % sedan  2018.

Antal  lokalföreningar:  Sju (7) stycken  aktiva  lokalföreningar  som  driver  lokal

verksamhet  under  2019.

Antal  aktiviteter  riktade  till  medlemmarna:  Tre stora  aktiviteter  genomTördes

av förbundet  under  2019:  LF-kickoff,  sommarläger  och  medlemsträff.



Översikt  av  aktiviteter  under  2019

Lokal  verksamhet

En mycket  viktig  del  i vår  verksamhet  är våra lokalföreningar,  de är direktlänken

till våra medlemmar  på lokal  nivå. Under  2019  lades  en förening  vilande,  UA

Dalarna.  Medlemmarna  i lokalföreningen  omfördelades  till  både  UA Värmland

och  UA Gävleborg.  Samtidigt  har arbetet  fortsatt  för  att  starta  upp  redan  vilande

föreningarna  på nytt.  Vår rnålsättning  har  under  året  främst  handlat  om  arbete

för  att värna  de lokalföreningarna  vi har  men  samtidigt  verka  för  att de vilande

föreningarna  startar  upp  på nytt.  Under  2019  har UA Skåne  startat  upp  igen

med  en mycket  engagerad  styrelse.

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  får chans  att

utvecklas,  utmanas  och  stärkas,  i en miljö  som  är inkluderande  och  förstående.

En del  lokalföreningar  har  dock  haft  svårt  att  få igång  ett  löpande  engagemang

i styrelsen  och  bland  medlemmarna  under  året. Flera av ledamöterna  är också

ledamöter  i förbundsstyrelsen.  Det  har  påverkat  utrymmet  för  engagemang

och  möjligheten  till att  arrangera  aktiviteter  i de lokala  verksamheterna.  Under

2019  har lokalföreningarna  bland  annat  gjort  följande:

UA Bergslagen:  Aktivitetsdag,  inspirationsdag  rökfri  skola,  pysseldag,  resa till

Gekås,  bio, trampolinpark,  julfirande  och  bowling  + buffä.

UA Värmland:  Skidresa  till Branäs  och  Lasergame.

UA Skåne:  JulFika

UA Gävleborg:  Besök  på Furuvik  och  fika

UA Jämtland:  Insändare  "Attergikonsulenter  är viktiga  för  barn  och  unga"

UA Väst: Gokart

Utöver  dessa  deltog  flera  lokalföreningar  titlsammans  på Pridefestivalen  i

Stockholm  i augusti.  Under  året  har representanter  från  lokalföreningarna  även

Tått 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 medlemsträff  i

november.  Dessa  nationella  träffar  är väldigt  uppskattade  hos  våra medlemmar.

Vi har  sett  en ökad  gemenskap  mellan  föreningarna  och  ska fortsätta  stötta

föreningarna  att samarbeta  i sin lokala  verksamhet  under  2020.
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Medlemsvärvartävling

Under  året  har  vi haft  en medlemsvärvartävling  och  två förnya  medlemskaps-

kampanjer  som  riktat  sig till alla våra medlemmar.  Värvartävlingen  genererade

nya medlemmar  och  kampanjerna  att förnya  sitt  medlemskap  har  varit  väldigt

effektiva  för  att  befintliga  medlemmar  ska förnya  sitt medlemskap.

Läger

2019  års sommarläger  ägde  rum  på Södergärden  i Åre, mellan  den  1-7  juli.  Våra

läger  är alltid  uppskattade  och  årets  deltagare  var  mycket  nöjda  med  veckan.

Aktiviteterna  omfattade  allt  frän  fjällvandring,  bowling  och  yoga  till rnångkamp,

disco  och  djembetrummor  - allt  i en trygg  och  allergisäker  mNjö.  Tyår  fick

den  planerade  paddlingen  och  dagsutflykten  till  Åreskutan  ställas  in på grund

av vädret  men  våra fantastiska  ledare  hittade  snabbt  på nya aktiviteter.  Det  var

21 deltagare  i åldrarna  12-17  år och  4 lägerledare.  På årets  läger  var

verksamhetsutvecklaren  på plats  i rollen  som  lägerchef.  Vi hade  även  en

sjukvårdsansvarig  och  två egna  kockar  på plats. Deltagarna  på vära läger  tår

under  trygga  och  säkra former  prova  på att  vara hemifrån,  ta ansvar  för  sig

sjätva och  hitta  nya vänner,  vilket  vi är övertygade  om  leder  till  en stärkt

självkänsla  och  självständighet.

Medlemsträffen

Medlemsträffen  2019  anordnades  på Drakudden  i Bro utanför  Stockholm.

Medlemsträffen  hade  tema  jubileum  och  välrnående  för  att fira att Unga

Allergiker  fyllt  25 år som  fristående  organisation.  Helgen  var  väldigt  uppskattad

av både  deltagare  och  ledare  och  fylld  med  atltifrån  fotokurs  till  yoga  och

välmåendeföreläsning.  Träffen  blir  en viktig  plats  för  våra deltagare  att  få vistas  i

en trygg  miljö  samt  få träffa  nya och  gamla  vänner  för  erfarenhetsutbyte  och

igenkänning.  Totalt  deltog  24 personer  på medlemsträffen  inklusive

förbundsstyrelse  och  förbundskansli.

LF-kickoffen

LF-kickoffen  är en hetg  för  UA:s lokalföreningar  och  anordnas  varje  år efter

(okatföreningarna  avstutat  sina årsmöten.  Under  LF-kickoffen  erbjuds

medlemmarna  styrelseutbildning  och  andra  workshop  med  fokus  på hur  en

kan utveckla  verksamheten  på lokal  nivå samt  arbeta  med  sitt  egna

engagemang.  Deltagarna  får möjlighet  att planera  sina verksamhetsår  och

inspireras  av varandras  föreningar.  Kickoffen  anordnades  helgen  26-28  april

2019  på kansliet  i Stockholm.  Helgen  möjliggjorde  för  deltagarna  att inspireras

över  föreningsgränserna  och  också  planera  aktiviteter  och  verksamhet

tillsammans.  Föreningen  Peaceworks  var på besök  och  hölt  i en workshop  om

antirasism  och  normkritik.
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5. Projekt

Vi har  inte haft  något  pågående  projekt  under  2019.  Vi har  sökt  pengar  till nya

men  dock  inte  fätt  några  positiva  besked  ännu.  Vi kommer  fortsätta  att  söka

projekt  under  2020.

6. Information,  kommunikation  och  samverkan

Mål  för  kommunikationen

Skapa  mervärde  för  våra medlemmar.

Hålla  våra medlemmar  och  lokalföreningar  uppdaterade  om  vad som  pågår.

Påverka  (opinionsbildande  kommunikation).

Få nya medlemmar  och fö5are.

Kampanjer  och  påverkansarbete

#ettskeppkommerlastat  (med  min  astma)

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

uppmärksamma  denna  dag  genom  att, i samarbete  med  Astma-  och

Allergiförbundet  samla  in gamla  astmainhalatorer  för  att  uppmärksamma

behovet  av jämlik  och  fungerande  astmavård.  På astmadagen  tog  vi med

inhalatorerna  till socialminister  Lena Hallengren  tillsammans  med  krav på

förbättringsåtgärder  för  astmavården.  Det  resulterade  i att:

Vi fick  in 562  stycken  astmainhalatorer

Vi fick  möjlighet  att  träffa  socialminister  Lena Hallengren  för  att diskutera

astmavården

Sammanlagt  nåddes  4700  personer  av vårt  Facebookevent  och  eventet  fick

401  svar. 13 inlägg  har publicerats  i eventet  och  sammanlagt  har inläggen

fått  381 likes  och  33 kommentarer,  vilket  är mycket  större  engagemang

jämfört  med  tidigare  kampanjer.

Vi fått  ett  ökat  samarbete  mellan  Astma-  och  Allergiförbundet  och  Unga

Allergiker.



Pride

Under  Prideparadeni  Stockholm  2019  deltog  ca 10 medlemmarfrån  Unga

Allergiker.  Detta  var väldigt  uppskattat  av våra medlemmar  och kommer

förhoppningsvis  bli en återkommande  aktivitet.

Parfymfria  veckan

Under  Parfymfria  veckan  2019  samarbetade  vi med  Astma-  och

Allergiförbundet  och  Apotek  Hjärtat.  Tillsammans  tog  vi fram  två stycken  filmer,
en om myter  och  en om  tips.

Filmerna  fick  mycket  stor  spridning,  både på vår och  Astma-  och

Allergiförbundets  Facebook.  Sammanlagt  nåddes  drygt  150  000  personer  av
inläggen.

Kampanjen  resulterade  i 14 mediek(ipp  med  den tota(a  räckvidden  på 1280
336 personer.

På Unga  Allergikers  hemsida  skapades  en kampanjsida.  Under  Parfymfria

veckan  ökade  antalet  besökare  till Unga  Allergikers  hemsida  stort,  första

dagen  på kampanjen  hade  hemsidan  110 besökare  jämfört  med  8 besökare
dagen  innan.

Rökförbudet/Tobaksfriaveckan

Unga  Allergiker  har under  rnånga  år varit  engagerade  i frågan  om rökförbud  på

uteserveringar  och  andra  offentliga  ptatser. Under  2018  fattades  bestutet  av

riksdagen  och  1 juli 2019  trädde  lagen  i kraft. Tobaksfria  veckan  ägnades  därför

till att påminna  om  den nya lagen  för  att informera  om  vad den innebär.  Vi

ställde  också  frågor  till våra följare  på Instagram  om hur  de upplevt  rökförbudet
hittills.

Mässor

Under  året har  vi deltagit  pä Järvaveckan  för  andra  året i rad. En lyckad  dag

med  många  möten  och  nya medlemmar.  Vi deltog  även på Mat för  livet

mässan  i november.  Mässan  är ett  av vära största  forum  för  medlemsvärvning

och  även i år värvade  vi nya medlemmar.  Vi fanns  också  pä plats på MR-

dagarna  i Jämställdhetsprojektets  monter  samt  Riksförbundet  för

Skolsköterskors  kongress.

Medlemsenkät

Medlemsenkäten  2019  gjordes  delvis  tillsammans  med  Astma-  och

Allergiförbundets  Jämställdhetsprojekt  för  att lyfta hur  engagemanget  ser ut för

barnets  allergisjukdom  hos mammor  respektive  pappor.  Enkäten  var uppdelad  i

tre delar  med  en inledande  del om  medlemskap  i UA, en del i samarbete  med

Jämställdhetsprojektet  och  slutligen  en del  om  egna  upplevelser  av

bemötandet  i vården.  Vi fick totalt  in 72 svar på medlemsenkäten.

vS'
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Hemsidan

I slutet  av februari  2019  lanserades  den  nya  hemsidan.  Sedan  lansering  har  vi

haft  drygt  10  600  unika  besökare,  med  ett  snitt  på ungefär  1000  unika

besökare  i månaden.  Under  juni  månad  hade  vi flest  unika  besökare,  1736.

Då pågick  en lyckad  värvningskampanj  där  alla nya medlemmar  fick  en

sommarpresent.

Facebook

Unga Allergikers Facebook-konto  visar en fortsatt ökning av fö0are, från 1627 till
1772.  Det  har  framförallt  tillkommit  nya  följare  vid specifika  insatser  och

kampanjer.  Under  pollenkampanjen  (där  vi spred  filmer  om  pollen  och

korsallergier)  som  delvis  sponsrades  tillkom  70 nya följare  och  under

#ettskeppkommerlastat  tillkom  35 stycken.  Under  sommaren  genomfördes

även  en kampanj  för  att  få nya medlemmar,  utöver  att  ge cirka  100  nya

medlemmar  gav  kampanjen  även  drygt  10  nya  följare  på Facebook.  Kontot

uppdateras  med  ett  genomsnitt  på tre  inlägg  i veckan.

Instagram

Unga  Allergikers  Instagram-konto  fortsätter  att  växa,  med  en ökning  Tråri 514

följare  till  578  stycken.  Under  året  har  vi testat  att  arbeta  mer  med  stories,  vitket

har  varit  ett  lyckat  grepp  och  öppnat  upp  för  större  dialog  med  våra

följare/medlemmar.  Under  #ettskeppkommerlastat  fick  vi in många  frågor  på

Instagram  och  mycket  positiv  feedback  på vår  kampanj.  Kontot  växte

framförallt  mellan  astmaveckan  till  sommarlägret,  då vi fick  40  nya  följare.

Twitter

Under  2019  har  34  tweets  publicerats.  Sammanlagt  har  de  visats  nästan  35 000

gånger  och  Unga  Altergiker  har  omnämnts  125  gånger  av andra  twitterkonton.

Antalet  följare  har  ökat  Trån 842  till  866.



7. Samarbeten

Nätverket  Unga  För  Tillgänglighet  (NUFT)

Unga  Allergiker  har  samverkat  med  nätverket  NUFT  där  aktuella  Trågor  i

funktionshinderspolitiken  diskuterats.  Vi har  lyft  våra frågor  och  perspektiv  på

politiken  genom  NUFT:s  representanteri  Socialdepartementets

Funktionshindersdelegation  (vilket  innebär  direktkontakt  med  ministrar  ur

Sveriges  regering)  och  i Myndigheten  för  Delaktighets  funktionshindersråd.

Astma-  och  Allergiförbundet

Samarbetet  med  Astma-  och  Allergiförbundet  har  varit  fortsatt  stort.  Vi har

tillsammans  drivit  kampanjerna  #ettskeppkommerlastat  och  Parfymfria  veckan

samt  haft  ett  samarbete  med  Jämställdhetsprojekteti  vår medlemsenkät.  Vi

har  fortsatt  haft  en person  adjungerad  på deras  förbundsstyrelsemöten  för  att

hålla  båda  parter  uppdaterade  om  vad som  sker  i respektive  organisation.  En

ledamot  från  UA:s förbundsstyrelse  samt  generalsekreteraren  närvarade  under

förbundets  förbundskongress.  I augusti  deltog  UA:s ordförande  och

vikarierande  generalsekreterare  pä Förbundets  planeringsdagar  för  att främja

samarbetet.  Vi har  även  blivit  inbjudna  till olika  referensgrupper  genom

exempelvis  Jämställdhetsprojektet  och  rundabordssamtal  om  pälsdjur  i

offentlig  miljö.

Svenska  Celiakiungdomsförbundet  (SCUF)

Unga  Allergiker  och  SCUF  har liknande  organisationsuppbyggnad  och  flera

gemensamma  frågor  vilket  gör  en tät kontakt  givande.  I början  av hösten  hade

SCUF:s  och  UA:s presidium  ett  gemensamt  möte  för  att främja  utveckling  såväl

i de egna  organisationerna  som  när  det  gäller  samarbeten.  Även  kanslierna  har

en nära kontakt  och  utbyter  tankar  och  funderingar  med  varandra.

LSU

Unga  Allergiker  är en av medlemsorganisationerna  i LSU. UA har  nyttjat

nätverket  och  varit  med  på deras  repskap  (högsta  beslutande  organ).  UA deltog

även  i ett  möte  med  LSU:s funkisorganisationer  för  att  skriva  gemensamt

remissvar  angående  styrningen  och  uppföljningen  av regeringens

funktionshinderpolitik.

ABF

Under  det  första  styrelsemötet  höll  en ledare  från  ABF utbildning  i

styrelsearbete  för  den  nytillträdda  förbundsstyrelsen.

MediTuner

Avtal  skrevs  i juni  med  MediTuner  AB om  att bli projektpartners  till projektet

"Framtagande  av ett  digitalt  och  självinstruerande  hemmatest  för  olika  typer  av

astma".  Detta  har inneburit  att ledamöter  i förbundsstyrelsen  vid två tillfätten

under  hösten  träffat  företaget,  testat  deras  produkt  och  givit  feedback.

Partneravtalet  gäller  till  och  med  2020.



8. Ekonomi

Ekonomisk  översikt

Vi redovisar  detta  år ett  underskott  på -69  142  kronor.  Det  budgeterade

resultatet  låg på ett  underskott  på -247  296  kronor.  Om  vi gör  en överblick  av

årets  resultat  fick  vi in ett  större  verksamhetsbidrag  från  Astma-  och

Allergiförbundet  än vad förbundet  hade  budgeterat  för. Vi fick  också  ytterligare

bidrag  från  stiftelser  för  att  finansiera  vår medlemsträff  som  ägde  rum  hösten

2019.

Under  2019  fick  vi bidrag  från  MUCF  i form  av statsbidrag  och  från  Astma-  och

Atlergiförbundet.  Utöver  dessa  fick  vi bidrag  från  Sunnerdahls  Handikappfond,

Stiftelsen  Karin  och  Ernst  Bångs  minne,  Victoriafonden,  Åhlånstiftelsen,

Prinsessan  Sibyllas  minnesfond,  Stiftelsen  konung  Gustaf  V:s 90årsfond  och

Helge  Ax:son  Johnsons  Stiftelse.

Resultat

Årets  resultat  är ett  underskott  pä -69  142  kronor.



9. Framtid

Planerad  verksamhet  2020

Under  2020  kommer  vi att fortsätta  med  vår löpande  verksamhet  som  bestär

av LF-kickoff,  sommarläger  och  i år Riksöverläggning  under  hösten.  Vi kommer

utöver  detta  också  anordna  en ledarskapsresa  till  Gran  Canaria  för  medlemmar

som  på ett  eller  annat  sätt  har  en ledarroll  i organisationen.  Redan  i början  av

2019  undersökte  styrelsen  möjligheterna  att  genomföra  detta  på en

utbildningsresa  till  samma  plats  och  vi är därför  glada  att vi som  följd  till  detta

kan genomföra  denna  ledarskapsresa  2020.

Utöver  den  sociala  verksamheten  vill vi fortsätt  2020  synas  mer  i media  och

sitta med  i referensgrupper.  Arbete  har  även  påbörjats  Tör att  få finansiering  till

nya projekt  under  kommande  år vilket  vi har höga  förhoppningar  att  få.

Y

Vi är redo  för  2020!



Flerårsöversikt  (Tkr)

Verksamhetsintäkter

Årets  resultat

Balansomslutning

Sotiditet  %

Antal  medlemmar

2019

2 338

- 69

1664

80

1562

2018

2 235

46

1699

82

1580

2017

3 866

155

1611

84

1572

2016

3 379

- 206

2 494

48

1522

Förändring  av  eget  kapital

Belopp  vid ärets  ingång

Föregående  års resultat

Årets  resultat

Belopp  vid årets  utgång

Balanserat  resultat

1349  175

46  432

1395  607

Arets  resultat

- 46  432

46  432

- 69 142

- 69 142

Totalt

1395  607

- 69 142

1326  465

Resultaträkning

2018-01-01-

2018-12-31



Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella  anläggningstillgångar

0msättningstillgångar

Kortfristiga  fordringar

Kundfordringar

Övriga  fordringar

Förutbetalda  kostnader

och  upplupna  intäkter

Kassa  och  bank

Summa  omsättningstillgångar

SUMMA  TILLGÅNGAR  1664  079  1698  869

rNot 2019-12-31

o

95 000

13 493

6 488

29 019

49  000

1520  079

1569  079

2018-12-31

128

836

16 777

17  741

1681128

1698  869

EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER

Summa  eget  kapital

Eget  kapital

Fritt  eget  kapital

Balanserat  resultat

Årets  resultat

1395  607

-69  142

1326  465

1326  465

1349  175

46 432

1395  607

1395  607

221 180

1698869

303  262

2 625

o

79 457

337  614

1664  079

199  059

37 207

o

101  348

SUMMA  EGET  KAPITAL

OCH  SKULDER

Summa  kortfristiga  skulder

Upplupna  kostnader

och  förutbetalda  intäkter

Kortfristiga  skulder

Leverantörsskulder

Skuld  erhållna  ej nyttjade  bidrag

Övriga  skulder

2019-12-31 2018-12-31



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

Gåvori  form  av kontanter  från  i första  hand  privatpersoner  redovisas  av

naturliga  skäl normatt  enligt  kontantprincipen.  Även  gåvor  från  företag  och

organisationer  redovisas  normalt  i den  period  då gävan  inbetalas.  I den  mån

det  på balansdagen  finns  avtalade,  ej erhållna  gåvor  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  vitlkoren  för  att  erhålla  bidraget

uppfylls.  Bidrag  som  erhållits  tör  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  tarinte  ut

någon  medlemsavgift.

Övriga  verksamhetsintäkter

Inkomsten  redovisas  till  verkligt  värde  av vad förbundet  fått  eller  kommer  att  få.
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Not  2 Verksamhetskostnader

Ändamålskostnader

Som  ändamålskostnader  klassificeras  sådana  kostnader  som  har  ett  direkt

samband  med  Unga  Allergikers  uppdrag  enligt  stadgarna,  samt  de särskilda

ändamål  som  Unga  Allergiker  har. Hit räknas  bl.a. kostnader  för  olika

stödinsatser,  informationsinsatser  och  påverkandearbete.  I posten  ingär

lönekostnader  och  administrativa  kostnader  för  den  personal  som  arbetar  med

dessa  verksamheter  och  projekt.

Administrationskostnader

Till  administrationskostnader  räknas  sådana  kostnader  som  är nödvändiga  för

att  administreraorganisationen,  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 styretsens  kostnader.

Leasing

Alla föreningens  leasingavtal  redovisas  som  operationella,  dvs leasingavgiften

(inklusive  första  förhöjda  hyra)  redovisas  linjärt  över  leasingperioden.

Not  3 Bidrag

Bidrag

MUCF  organisationsbidrag

MUCF  lokalt  stöd

Fonder  och  stiftelser

Allmänna  Arvsfonden

Astma-  och  Allergiförbundet

Övriga  bidrag

Not  4 Anställda

Medelantal  anställda

Kvinnor

Män

2019

620  878

793  741

285  000

o

500  000

go ooo

2 289  619

2019

3

1

4

2018

613 108

793  741

295  000

o

500  000

o

2 201  849

2018

2,5

o

2,5
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Not  5 Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Bokslutsreserv

Upplupna  semesterlöner

Upplupna  sociala  avgifter

Förutbetalda  intäkter

Övriga  upplupna  kostnader

2019

35 000

10  697

3 361

150  000

199  058

2018

50 000

7 835

2 462

150  000

10 883

221  180
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