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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 2020 har för UA, precis som för hela samhället, 

varit ett annorlunda år. Vi har under året arbetat hårt med att ställa om och erbjuda 

våra medlemmar digitala möjligheter till att ses och utbyta erfarenheter med varandra. 

Vi har även uppmärksammat kampanjer som parfymfria veckan och tobaksfria veckan. 

Lokalt har våra lokalföreningar arbetat med att ställa om för att erbjuda sina 

medlemmar sociala aktiviteter digitalt. 

Året 2020 ser vi som ett år där vår verksamhet sattes på prov och vi fick tänka om och 

tänka nytt. Att inte kunna ses fysiskt som vi normalt sätt brukar kunna göra i både social 

verksamhet och mötesform har varit en stor förlust. Pandemin har dock inte bara 

påverkat organisationen negativt. Under året har vi samlat på oss mycket erfarenhet 

som vi tror oss kunna ha stor nytta av i framtiden. Bland annat har vi kunnat utveckla 

våra möjligheter att anordna hybridträffar. Ett sätt för medlemmar att kunna välja om 

de kan eller vill delta fysiskt eller digitalt. Detta är något vi vill fortsätta arbeta med. Vi tar 

med oss alla erfarenheter från 2020 och kommer under 2021 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 Lundahl
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2. Målsättning och arbetsuppgifter

Unga Allergikers ändamål är att:

• 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 Allergikers lokala verksamhet. 

• Unga Allergiker 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 olika personligheter, erfarenheter och kunskaper samt att de 

gärna får ha en geografisk spridning över landet.
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3. Organisation

Unga Allergikers medlemmar och lokalföreningar
Medlemsantalet 2020 uppnår 1273 medlemmar, det är en minskning med 8,1 % i 

medlemsantal jämfört med föregående år. Av dessa var 1139 medlemmar mellan 6 

och 25 år. Förbundet har haft en ökning i medlemsantal på cirka 2 % de senaste åren. 

Vi ser att den stora minskningen också speglas i minskningen av nytillkomna 

medlemmar vilket vi tror beror på minskat deltagande på mässor och andra 

evenemang på grund av covid-19 pandemin. Unga Allergiker har inte heller haft 

möjlighet att anordna fysiska träffar i samma utsträckning som tidigare år. Unga 

Allergiker arbetar aktivt med att öka medlemsantalet, men lägger också stor vikt vid att 

behålla befintliga medlemmar vilket vi gjort även 2020. Arbetet fortsätter 2021 med att 

dels behålla befintliga medlemmar, dels hitta nya sätt att rekrytera nya medlemmar. 

Följande lokalföreningar fanns vid årets slut:
UA Bergslagen (Örebro, Östergötland, Jönköping)

UA Jämtland (Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län)

UA Skåne (Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar)

UA Stockholm (Stockholm, Södermanland, Gotland, Uppland, Gävleborg och 

Västmanlands län)

UA Värmland (Värmlands län och Dalarna)

UA Väst (Halland, Västra Götaland)

Unga Allergikers förbundsstyrelse 
I oktober 2020, på Unga Allergiker Riksöverläggning, valdes en ny förbundsstyrelse för 

de kommande två åren. 

Freja Anckers Förbundsordförande Uppsala 

Alva Näsström 1:a vice ordförande Frösön

Hanna Nielsen 2:a vice ordförande Stockholm

Magdalena Brobäck Ledamot Säter

Molly Ekdahl Ledamot Stenungsund

Maria Stojanovic Ledamot Stockholm

Filippa Bergström Ledamot Göteborg

Nikita Lidslot-Peller Suppleant Ystad

Sanna Jonsson Suppleant Piteå 
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Förbundsstyrelsen har under 2020 behövt anpassa sig till pandemin och de 

svårigheter som följt av den. Exempelvis har planering av verksamhet och möten 

försvårats. Styrelsen har hela tiden arbetat för att verksamheten inte ska stanna upp 

utan att såväl social verksamhet som påverkansarbete ska fortsätta. Det har prioriterats 

att, trots osäkerheten, ändå ta fram planeringar för aktiviteter och projekt så att de 

snabbt kan sjösättas när läget tillåter. Parallellt med detta har styrelsen fokuserat särskilt 

på närvaron digitalt och i syfte att peppa lokalföreningar och medlemmar ordnades 

digitala aktiviteter under initiativet #UAumgås som sedan flera lokalföreningar hängt 

på och ordnat egna aktiviteter under. Förra årets satsning på påverkansarbete har givit 

resultat i form av fler förfrågningar om att ingå i olika referensgrupper, ungdomsråd, 

svara på remisser och liknande. Arbetet med remissvar och deltagande i 

referensgrupper har också prioriterats då mycket skett digitalt vilket möjliggjort för fler i 

styrelsen att kunna delta än vad som annars hade varit möjligt.

Representanter från styrelsen ingick 2020 i följande råd och arbetsgrupper:

• EA2 Youth Parliament

• 3TR Young Patient Working Group

• Nationell Arbetsgrupp Matallergi

• Specialpedagogiska skolmyndighetens ungdomsråd

• Svensk Förening för Ungdomsmedicins ungdomsråd

Styrelsen har även deltagit i externa sammankomster så som:

• Nordic meeting on youth advocacy and disability I Helsingfors

• Rundabordssamtal om pälsdjur i skola och förskola

• Referensgrupp för Myndigheten för vårdanalys rapport om patientlagen

• Panelsamtal under Bra mat för alla-konferensen

• Referensgrupp utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och 

unga
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Styrelsemöten
Styrelsen håller regelbundna styrelsemöten där den under två dagar avhandlar en 
gedigen agenda. Under 2020 har majoriteten av mötena anordnats digitalt på grund 
av covid-19 pandemin och den stora spridningen i var styrelseledamöterna bor i 
landet. Innan varje styrelsemöte har ledningsgruppen ett möte för att utforma 
agendan samt hantera personalärenden. Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 
haft 6 stycken styrelsemöten:

25 januari 

22 mars 

30 maj 

29 augusti

3 oktober (riksöverläggning)

8 november 

Anställda på förbundskansliet under 2020
Emma Grönlund, generalsekreterare, anställd från mars 2015 – februari 2020. Började 
den 1 november 2017 som GS, var innan projektledare för Tillgängligskola.nu. 
Föräldraledig mellan juli 2019 – februari 2020. Avlutade sin tjänst i februari 2020. 

Klara Lundahl, vikarierande generalsekreterare/ generalsekreterare, anställd från 

augusti 2017- pågående. Vikarierande som generalsekreterare från augusti 2019-

januari 2020, var innan dess verksamhetsutvecklare och tog efter vikariatet över 

tjänsten som ordinarie generalsekreterare i februari 2020.

Catherine Lavér, kommunikatör, anställd från augusti 2017- pågående. Föräldraledig 

mellan september 2020- juli 2021. 

Mattias Svan, vikarierande verksamhetsutvecklare för Klara Lundahl, anställd från 

december 2018 – februari 2020. 

Lotta Art-Han Bengtsson, verksamhetsutvecklare, anställd från mars 2020- pågående. 

Ellakarin Mäki, vikarierande kommunikatör för Catherine Lavér, anställd från december 

2020- juli 2021. 
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4. Verksamhet

Måluppfyllelse
I verksamhetsberättelsen redogörs det för genom vilka aktiviteter Unga Allergiker 
uppfyller sin ändamålsparagraf. Organisationen har genom verksamheten år 2020 
uppfyllt sina mål. Vi har med vår verksamhet kunnat samla och stärka våra medlemmar 
på nya sätt då det varit utmanade att ses fysiskt. Vi har arbetat för att öka kunskapen 
och förståelsen för barn och unga med astma och allergi genom digitala träffar och 
kampanjer. Både nationellt och lokalt har medlemmar blivit inbjudna till digitala 
aktiviteter samt den nationella aktivitet som förbundet anordnade fysiskt. 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 blivit 
inbjuda och kunnat delta, oavsett funktionsnedsättning. Under året har vi fokuserat 
mycket på att få igång de lokala aktiviteterna. Vi har sett att flera lokalföreningar har 
haft utmaningar till följd av pandemin men upplever att de kämpat på så gott de 
kunnat efter sina förutsättningar samt med stöd från förbundet.  

Effektredovisning
Dessa valda nyckeltal speglar de effekter som organisationen har uppnått under 
verksamhetsåret 2020. 

Antal medlemmar: 1273 medlemmar, en minskning med 8,1 % sedan 2019. 

Antal lokalföreningar: Sex (6) stycken aktiva lokalföreningar som driver lokal 
verksamhet under 2020. 

Antalet aktiviteter riktade till medlemmar: En (1) fysisk aktivitet genomfördes av 
förbundet 2020: 

• Riksöverläggningen 2020 

Förbundet planerade att genomföra en LF-kickoff samt vårt årliga sommarläger. Dessa 
aktiviteter ställdes in till följd av covid-19 pandemin. För att kunna erbjuda våra 
medlemmar sociala aktiviteter trots rådande situation startade vi upp initiativet 
#UAumgås. 
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Översikt av aktiviteter under 2020
Lokal verksamhet 
En mycket viktig del i vår verksamhet är våra lokalföreningar, de är direktlänken till våra 

medlemmar på lokal nivå. Under 2020 lades en förening vilande, UA Gävleborg. 

Medlemmarna i lokalföreningen omfördelades till både UA Stockholm och UA 

Värmland. Vår målsättning har under året främst handlat om arbete för att värna om 

befintliga lokalföreningarna och stötta upp med verktyg att få verksamheten att 

fortsätta trots de motgångar som 2020 haft med sig.  

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. Verksamheten 2020 har till 

största del anordnats digitalt inom initiativet #UAumgås. Under 2020 har 

lokalföreningarna bland annat gjort följande: 

- UA Bergslagen: Kahoot-tävlingar, ”Bygg ditt vinterhus-tävling”, tipspromenad och 

bokstavsbingo

- UA Värmland: Picknick, Kahoot-quiz och digital bakning  

- UA Stockholm: Digital bakning och filmkväll ”Netflix party” 

- UA Skåne: Styrelsemöte 

- UA Jämtland: Styrelsemöte

- UA Väst: Styrelsemöte

Flera styrelseledamöter i lokalföreningarna deltog också som ombud och deltagare på 
Unga Allergikers Riksöverläggning i oktober där digitala lokalföreningsaktiviteter också 
planerades för resterande tid av året. Vi har sett att lokalföreningarna varit i behov av 
extra stöttning under 2020 och också tagit hjälp och inspiration av varandra för att få 
den digitala verksamheten att fungera och locka medlemmar. 

Stöd till lokalföreningar och deras verksamhet 

För att stötta upp ledamöter i Unga Allergikers lokalföreningar att kunna bedriva 
verksamhet trots de prövningar som 2020 har medfört har kansli och förbundsstyrelse 
startat upp initiativet #UAumgås. #UAumgås går ut på att samla och uppmärksamma 
digitala träffar som förbundsstyrelse, kansli och lokalföreningar bjudit in till samt 
inspireras av varandras aktiviteter och idéer. Flertal lokalföreningarna har också valt att 
gå utanför sina lokala medlemmar och också öppnat upp för att medlemmar 
nationellt ska få delta med vetskapen om den begränsade möjlighet till sociala 
aktiviteter som funnits 2020. Detta har uppmärksammats i förbundets sociala medie-
kanaler samt nyhetsbrev och riktade mailutskick. 

Föreningarna har under året fått hjälp och stöd i val av mötesverktyg för möten och 
aktiviteter digitalt. I slutet av 2020 togs även Microsoft Teams in som mötesverktyg för 
förbundet och har sedan dess erbjudits till lokalföreningar med 
användningsinstruktioner. 
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Medlemsvärvartävling 
Under året har vi haft en medlemsvärvartävling för våra lokalföreningar kopplat till 
initiativet #UAumgås där lokalföreningarna skulle anordna en digital aktivitet i syfte att 
locka medlemmar. Vi har även genomfört förnya medlemskaps-kampanjer och 
utskick samt två kampanjer för att värva nya medlemmar till förbundet. Inflödet av nya 
medlemmar har legat lägre under 2020 än tidigare men antalet förnyade medlemskap 
har legat i linje med tidigare års insatser. 

Läger
Sommarlägret 2020 planerades mellan 6–11 juli på Drakudden i Bro utanför 
Stockholm. Lägret ställdes in på grund av covid-19 pandemin. 

Riksöverläggningen 2020
Riksöverläggningen är Unga Allergikers högst beslutande organ och hålls vartannat år 
(jämna år) d.v.s. 2020. Riksöverläggningen 2020 anordnades 2–4 oktober på 
Uskavigården utanför Lindesberg. Under helgen arrangerades både 
mötesförhandlingar samt aktiviteter för samtliga deltagare. Totalt samlades 25 
deltagare fysiskt på Uskavigården. Riksöverläggningen 2020 anordnades både digitalt 
och fysiskt för att möjliggöra för deltagare att medverka på mötet även om de inte 
kunde delta på plats på grund av covid-19 pandemin. Under helgen valdes en ny 
förbundsstyrelse med både bekanta och nya ansikten. Deltagarna tackade av 
avgående styrelseledamöter, samt fick samlas runt roliga aktiviteter samt information 
och pepp för lokalföreningsverksamheten. Årets Riksöverläggning blev otroligt 
värdefull för förbundet då det var den enda nationella aktiviteten som förbundet 
kunde anordna fysiskt. 

LF-kickoffen
Ordinarie LF-kickoff ställdes in på grund av covid-19 pandemin. Unga Allergiker 
erbjuder i stället lokalföreningarna en digital LF-kickoff i januari 2021 för att utbilda och 
peppa till engagemang inför kommande lokalföreningsårsmöten 2021. 

#UAumgås 
Utöver de lokala aktiviteterna som anordnats under initiativet #UAumgås har även 
förbundsstyrelse och kansli anordnat nationella digitala aktiviteter under året. Digitalt 
bingo har varit en återkommande aktivitet som varit mycket populär bland Unga 
Allergikers yngre medlemmar. Förbundsstyrelsen har även initierat digitalt fika. 
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5. Projekt

Under 2020 har vi genomfört en förstudie på temat kränkande behandling kopplat till 

astma, allergi och/eller annan överkänslighet. Enkäten genererade 132 svar som 

används som underlag för att skicka in en projektansökan vid namn ”Det tysta 

utanförskapet” till Arvsfonden. 

6. Information, kommunikation och samverkan

Mål för kommunikationen

• Skapa mervärde för våra medlemmar. 

• Hålla våra medlemmar och lokalföreningar uppdaterade om vad som pågår. 

• Få nya följare. 

• Påverka (opinionsbildande kommunikation). 

Kampanjer och påverkansarbete
Parfymfria veckan 
Under parfymfria veckan 2020 anordnades en kampanj på Instagram för att sprida 

kunskap och öka förståelsen hos allmänheten om doftöverkänslighet. Dels bestod 

kampanjen i ”Visste du att?” frågor, frågelåda om doftöverkänslighet och parfymfritt, 

information om produkter som doftsätts helt i onödan och produkttips från 

kampanjens följare. Slutligen delades tips och råd hur en person som lever med 

doftöverkänslighet kan gå tillväga för att öka förståelsen i dennes omgivning i bland 

annat skolan och på gymmet. Två personer från förbundsstyrelsen höll även en digital 

föreläsning för Sunderby folkhögskola om doftöverkänslighet.

Tobaksfria veckan 
Unga Allergiker har under många år varit engagerade i frågan om rökförbud på 

uteserveringar och andra offentliga platser. 1 juli 2019 trädde lagen i kraft och 

förbundet har efter det arbetat med att sprida kunskap om rökförbudet samt ta 

tempen på hur våra medlemmar tycker att det fungerar. På tobaksfria veckan 2020 

fokuserade vi kampanjen till Instagram och genomförde under veckan ett tobaksquiz

som också sparades i ”Höjdpunkter” så följare kan ta del av frågor och svar i efterhand.

Mässor
På grund av situationen med covid-19 pandemin har Unga Allergiker inte deltagit på 

mässor under verksamhetsåret 2020. Tanken var att delta på Mat för livet mässan som 

årligen är en plats för förbundet att värva medlemmar och knyta kontakter för såväl 

potentiell sponsring av produkter som kontakt med personer och föreningar. 
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Medlemsenkät  
Under 2020 genomfördes en enkät tillsammans med Stolta Magar på temat 

Specialkost på sjukhus. Läs mer under 6. Samarbeten – Stolta Magar. 

Hemsidan
Under 2020 har ungaallergiker.se haft totalt 6322 unika besökare. En tydlig topp var i 

5–7 maj då hemsidan besöktes av 691 unika besökare under tre dagar. Den sida som 

besöktes flest gånger var utlysningen av kommunikatörstjänsten, totalt 461 unika 

sidvisningar. En annan topp under året var den 24–27 oktober då antalet besökare till 

sidan ”förnya ditt medlemskap” landade på totalt 355 unika besökare. Siffrorna går att 

jämföra med en vanlig vecka under 2020 där antalet unika besökare/vecka ligger 

mellan 50–100 st. 

I jämförelse med år 2019 har besöksantalet på hemsidan gått ner. Under årets första 

halvår låg snittet på antal besökare 700 per månad och under årets andra halvår låg 

snittet på under 400 besökare per månad. Orsaken till att besöksantalet har gått ned är 

oklar, kan bero på UA:s inställda träffar och uteblivandet av andra 

representationsuppdrag som deltagandet vid mässor.   

Facebook
Unga Allergikers Facebooksida ökade från 1772 följare till 1834 följare under 2020. 

Fyra exempel på inlägg som toppade under året; Anmälan till sommarlägret (20 

februari) nådde 1122 personer och fick 70 interaktioner, Fridas krönika om pollenallergi 

(31 mars) nådde 685 personer och fick 219 interaktioner, Frejas inlägg om politiskt 

påverkansarbete (6 april) nådde 690 personer och fick 91 interaktioner, 

uppmärksammandet av 2018 års kampanj #astmahoppet (5 maj) nådde 1033 

personer och fick 83 interaktioner. 

Under årets första halvår nådde de flesta inlägg över 400 personer/inlägg, och många 

inlägg nådde dessutom över 500 personer/inlägg. Under årets andra halvår minskade 

antalet personer till ungefär 200–300 personer/inlägg. Orsaken till nedgången kan 

bero på UA:s inställda träffar och uteblivandet av andra representationsuppdrag som 

deltagandet i mässor. Mellan september till december stod även förbundskansliet utan 

kommunikatör vilket gjorde att inlägg inte delades lika frekvent som tidigare. 

Instagram
Under året har Unga Allergikers Instagram-konto ökat från 578 till 658 följare, en 

ökning med 80 följare. Under året har vi publicerat totalt 62 inlägg, om vi räknar bort 

sommarmånaderna då kontot är mer inaktivt så publiceras i genomsnitt ca 1–2 inlägg i 

veckan. 

Twitter
Under 2020 har Unga Allergiker publicerat 13 tweets. De har visats nästan 19 000
gånger och Unga allergiker har omnämnts 69 gånger av andra twitterkonton. Antalet
följare har minskat från 866 till 863 stycken. Under år 2020 har Unga Allergiker mer än
halverat antalet tweets i jämförelse med föregående år, från 34 till 13 tweets.
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7. Samarbeten

Nätverket Unga För Tillgänglighet (NUFT)
Unga Allergiker ingår nätverket NUFT där aktuella frågor i funktionsrättspolitiken 

diskuteras. Genom NUFT:s representanter i Socialdepartementets 

Funktionshindersdelegation vilket är en direkt kontakt med ministrar ur Sveriges 

regering, samt i Myndigheten för Delaktighets funktionshindersråd har vi lyft våra 

frågor och perspektiv på politiken.

Astma- och Allergiförbundet
Samarbetet med Astma och Allergiförbundet har fortsatt under 2020. Vi har fortsatt 

haft en person adjungerad på deras förbundsstyrelsemöten för att hålla dem och oss 

uppdaterade om vad som sker i de respektive organisation. Kanslipersonal har också 

löpande kontakt för erfarenhetsutbyte. 

Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) 
Unga Allergiker och SCUF har liknande organisationsuppbyggnad och flera 

gemensamma frågor vilket gör en tät kontakt givande. Respektive organisations 

ordföranden har under året haft löpande kontakt för erfarenhetsutbyte, även 

kanslipersonal har fortsätt den löpande kontakten både i grupp och mellan de 

respektive arbetsområdena. 

Stolta Magar
Under hösten 2020 genomföra Unga Allergiker en enkät på tema Specialkost på 

sjukhus tillsammans med organisationen Stolta Magar, som arbetar för att göra 

världen lite bättre för de som lever med bråkiga magar. Enkäten lyfte frågor om 

tillgänglighet av specialkost som inlagd på sjukhus sant på närliggande caféer och 

restauranger. Enkäten samlade totalt in 193 svar och arbete med att sprida 

enkätresultat kommer att fortsätta under 2021. 

LSU 
Unga Allergiker är en av medlemsorganisationerna i LSU. Bland annat har 

kanslipersonal tagit del av ledarskapsutbildning och kompetensträffar som LSU 

erbjudit. 

ABF
Som medlemmar i ABF har vi under året deltagit på workshops och webinar som 

anordnats av ABF, framför allt vid pandemins framfart där de erbjud inspirationsträffar 

för att ”ställa om, inte ställa in”. 

MediTuner
Samarbetet med MediTuner AB i deras projekt Framtagande av ett digitalt och 

självinstruerande hemmatest för olika typer av astma har pausats till följd av pandemin.
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8. Ekonomi

Ekonomisk översikt
Förbundet redovisar år 2020 ett underskott på -233 133,97 kronor. Det budgeterade 

resultatet låg på ett underskott på -170 359 kronor när budgeten antogs på 

styrelsemötet i januari 2020. Under året har MUCF beslutat att öka bidraget till barn-

och ungdomsorganisationer mellan 2020–2022. Detta bidrog till att vi i november 

2020 fick ytterligare bidrag utbetalt för innevarande år. Då covid-19 pandemin kommit 

att påverka barn- och ungdomsorganisationers verksamhet mycket beslutade MUCF 

också att öppna upp för möjligheten att spara bidrag till nästkommande år vilket UA 

har gjort. Dels då vi inte kunnat bedriva den verksamhet vi normalt sätt gör på nationell 

nivå, dels då våra lokalföreningar varit begränsade att anordna aktiviteter och delar av 

bidraget är öronmärkt till lokal verksamhet. Utöver MUCF bidraget har vi kunnat föra 

över medel från Sunnerdahls Handikappfond för vår lägerverksamhet till 2021. Övriga 

bidrag vi erhållit är verksamhetsbidrag från Astma- och Allergiförbundet och Helge 

Ax:son Jonssons Stiftelse. Vi har även varit tvungna att återbetala beviljade bidrag från 

bland annat Karl Gustaf V:s 90 årsfond, Prinsessan Sibyllas minnesfond och Stiftelsen 

Karin och Ernst August Bång till följd av inställd verksamhet 2020. 

Resultat
Årets resultat är ett underskott på -233 133,97 kronor. 
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9. Framtid

Planerad verksamhet 2021
Våra förhoppningar för verksamhetsåret 2021 är att vi ska kunna bedriva mer fysisk 

verksamhet samt se möjligheter till nya träffar. Vi vill även fortsätta utvecklas i att 

anordna bra och tillgängliga digitala träffar och aktiviteter för våra medlemmar. Vi vill 

synas i media och sprida vår kunskap, delta i referensgrupper och fortsätta arbetet 

med såväl lokalföreningar som temagrupper. Vår förhoppning är slutligen att komma 

igång med projektet ”Det tysta utanförskapet”. 

Vi är redo att lämna 2020, och ser fram emot 2021!
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RIKSFÖRBUNDET UNGA ALLERGIKER

802016-9325

1701-1712

3 866

155

1 611

84

1 572

Totalt

1 326 466

0

-233 134

1 093 332

1801-1812

2 235

46

1 699

82

1 580

Årets

resultat

-69 142

69 142

-233 134

-233 134

1901-1912

2 338

-69

1 664

80

1 562

Eget kapital

1 395 608

-69 142

1 326 466

2001-2012

1 616

-233

2 007

66

1 273

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

Verksamhetsintäkter

Årets resultat

Balansomslutning

Soliditet %

Antal medlemmar

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp vid årets ingång

Föregående års resultat

Årets resultat

Belopp vid årets utgång



RIKSFÖRBUNDET UNGA ALLERGIKER

802016-9325

RESULTATRÄKNING

Verkamhetsintäkter

Deltagaravgifter

Bidrag

Övriga intäkter

Summa verksamhtens intäkter

Verksamhetskostnader

Ändamålskostnader

Administrationskostnader

Övriga kostnader

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

2

3

–

1 613 948

2 274

1 616 222

-1 555 325

-278 212

-15 795

-1 849 332

-233 110

-24

-24

-233 134

-233 134

-233 134

24 000

2 289 619

23 992

2 337 611

-2 161 335

-216 476

-28 777

-2 406 588

-68 977

-165

-165

-69 142

-69 142

-69 142

2020-01-01 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

1



RIKSFÖRBUNDET UNGA ALLERGIKER

802016-9325

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

0

0

595 000

595 000

595 000

–

1 737

31 485

33 222

1 378 379

1 378 379

1 411 601

2 006 601

0

0

95 000

95 000

95 000

13 493

6 489

29 019

49 001

1 520 079

1 520 079

1 569 080

1 664 080

2020-12-31 2019-12-31

1



RIKSFÖRBUNDET UNGA ALLERGIKER

802016-9325

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat eget kapital

Årets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4

1 326 465

-233 134

1 093 331

34 374

98 437

780 459

913 270

2 006 601

1 395 608

-69 142

1 326 466

37 207

101 348

199 059

337 614

1 664 080

2020-12-31 2019-12-31
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802016-9325

NOTER

Allmänna upplysningar

Bidrag 2020 2019

1

2

Not

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning (K3).

Redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäktsredovisning

Gåvor iform av kontanter från i första hand privatpersoner redovisas av naturliga skäl normalt enl kontantprincipen .

Även gåvor från företag och organisationer redovisas normalt i den period då gåvan inbetalats. I den mån det på

balansdagen finns avtalade, ej erhållna gåvor från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell

prövning.

Bidrag

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

dess att villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (tex administration)

redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget av avsett att täcka.

Medlemsavgifter

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

Stödmedlemskap

Oavsett ålder kan en person bli stödmedlem i Unga Allergiker. Dessa medlemmar är personer med ett intresse av att

stödja förbundet och dess ändamål. Medlemsavgift för stödmedlemskap är fastställd till 200 kronor.

Övriga verksamhetsintäkter

Intäkter redovisas till verkligt värde av vad förbundet erhållit eller kommer att erhålla.

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 påverkansarbete. I posten ingår 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 administrera organisationen, vilka är

nödvändiga för att skapa goda förutsättningar till insamlingsarbetet och verksamheten. Till administrations-

kostnaderna hör lönekostnader för den administrativa personalen, redovisnings-och revisionskostnader, IT samt en del

av styrelsens kostnader.

Not
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802016-9325

Personal

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

456 428

617 520

40 000

500 000

–

1 613 948

2020

1

2

3

2020-12-31

35 000

39 084

12 280

694 095

780 459

620 878

793 741

285 000

500 000

90 000

2 289 619

2019

1

2

3

2019-12-31

35 000

10 697

3 361

150 000

199 058

3

4

MUCF organisationsbidrag

MUCF lokalt stöd

Fonder och stiftelser

Astma -och Allergiförbundet

Övriga bidrag

Not

Medelantalet anställda

Män

Kvinnor

Medelantalet anställda

Not

Bokslutsreserv

Upplupna semesterlöner

Upplupna sociala avgifter

Förutbetalda intäkter

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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