
 

Ekonomisk redovisning 2020 UA Skåne 
 

Intäkter 2020 

Inkomster Summa

Verksamhetsbidrag 0 kronor 

Stiftelse/fondbidrag, projektbidrag, insamling 0 kronor 

Andra inkomster (specificera) 0 kronor 

Sparade pengar från tidigare år 17 554 kronor 

Totalt 17 554 kronor 

 

 

Utgifter 2020 

Kostnader Summa

Bankkostnad 0 kronor 

Administration 0 kronor 

Verksamhetskostnader 0 kronor 

Andra kostnader (specificera) 0 kronor 

Totalt 0 kronor 

 

 

Sparade medel från tidigare år: 17 554 kronor 



 

Totalt kvar per 2020-12-31 

Slutord 

Det har inte varit några utgifter på grund av Covid-19. Vi är dock glada för att vi har pengar 

till att göra fler aktiviteter detta år.  

 



 

Datum: 3/3-2021 

 

________________________________  ________________________________ 

Underskrift     Underskrift  

 

 

________________________________  ________________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 



 

Verksamhetsplan 2021  
UA Skåne 
 

Medlemmar 
UA Skåne är en lokalförening under riksförbundet Unga Allergiker som är en 

ungdomsorganisation av och för barn och ungdomar med astma och allergi. Vår uppgift är 

därför att samla människor mellan 6 och 29 år som medlemmar i organisationen. Vi ska 

bedriva verksamhet av och för barn och ungdomar på unga allergikers villkor där alla har lika 

värde.  

Under året kommer vi att verka för att värva fler medlemmar till vår lokalförening genom att 

sprida information om Unga Allergiker. 

Vårt mål är att vid början av nästa år ha ökat medlemsantalet med 50 stycken nya 

medlemmar.  

 

Styrelsen 
Styrelsen ska under året hålla 4 möten och vid varje möte följa upp ekonomin och 

verksamheten. 

Aktiviteter 
Under året utför föreningen 5 aktiviteter för medlemmar i föreningen.  

Följande är förslag på aktiviteter som föreningen kan genomföras under året:  

❖ Bakning  

❖ Kahoot tävling via teams 

❖ Filmkväll  

❖ Lära oss stand up paddle board 

❖ Utflykt till Bokskogen  

Information 
Information om aktiviteter och liknande ska ske genom mailutskick, nyheter på Unga 

Allergikers hemsida, på Unga Allergikers forum och via Facebook, och Twitter. I viss mån även 

postutskick när det är befogat. 



 

 

Påverkansarbete 
UA Skåne ska verka för att sprida information om Unga Allergikers verksamhet. Föreningen 

tar alla tillfällen i akt att visa sig och informera om astma och allergi. Föreningen ska även 

försöka vara en hjälpande hand för olika projekt eller kampanjer som drivs av Unga Allergiker.  

Under året ska Unga Allergiker Skåne ha fått minst en artikel eller liknande, publicerade i 

lokaltidningen/på ett annat forum.



Verksamhetsredovisning 2020 
UA Skåne 

UA Skåne är en förening inom riksförbundet Unga Allergiker. Vi är en förening som arbetar för 

unga, av unga.  Vi ordnar aktiviteter för våra medlemmar som vi tycker är kul och 

utvecklande. Vi vill att alla ska kunna hänga med och inte behöva tänka på sitt 

funktionshinder. Styrelsen väljs på årsmötet.  

Vi arbetar efter våra antagna stadgar och vår verksamhetsplan som antas på årsmötet. 

Verksamhetsberättelse 

Styrelsen 
I styrelsen 2020 ingick: 4 st 

Post (ordförande etc.) Namn

Ordförande Hanna Krisby  

Kassör Victoria Castelo 

Ledamot Agnes Dahl  

Ledamot Noomi Harrtoft  

Verksamhet vi bedrivit 

Under 2020 har vi haft: 

2 styrelsemöten, 

1 möten av annat slag  

1 andra aktiviteter. 



 

Mars:  

Årsmöte via Skype. 

Oktober:  

Vår ordförande Hanna representerade UA Skåne på Riksöverläggningen där vi bl.a väljer 

vem/vilka som blir valda att sitta med i förbundsstyrelsen. 

Styrelsemöte via messenger då vi vill minska smittspridningen. Mycket skratt och några planer 

där vi alla blev enormt sugna på godis efteråt, undrar vad vi har för roliga planer för våra 

medlemmar ;)  

November:  

Budgetmöte med styrelsen.  

December: 

Vi fick äntligen startat upp vår Instagram och Facebook konto så vi 

kan nå ut till våra medlemmar men även värva in fler!  

 

 

 

 

 

Medlemsantal 
Medlemsantalet i Unga Allergiker i Skåne, under året 2020 är totalt 163 stycken varav 141 är 

mellan 6 år och 25 år. 

Vår lokalförening tillhör Riksförbundet Unga Allergiker, av vilka vi får vårt ekonomiska bidrag. 

Datum: 3/3-2021 

 

____________________________  ____________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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