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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2017
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK
1. Allmänt om verksamheten
Lilla barnets fond (LBF) är en ideell förening som grundades år 2008 av föräldrar, barnläkare och forskare för att
stödja forskning och evidensbaserad utveckling rörande det nyfödda barnet.
LBF stödjer forskningsprojekt som bedrivs i Sverige, men även internationella samarbetsprojekt där svenska
institutioner/centra deltar. Forskningsanslag utdelas årligen.
LBF verkar för:
• ökad kunskap om mekanismer och faktorer under graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod som
påverkar barnet vid födelsen, i nyföddhetsperioden eller senare i livet
• utveckling av undersöknings- och behandlingsmetoder samt omvårdnad under neonatalperioden
• ökad kunskap i samhället om hälsa och sjukdom hos det nyfödda barnet och om de seneffekter som kan
förekomma
• samverkan med andra organisationer med liknande uppdrag
LBF sprider kunskap om hälsa och sjukdom hos det nyfödda barnet, både genom egna insatser i media och i
form av seminarier och föreläsningar, samt genom samarbeten med andra organisationer, t ex Svenska
Prematurförbundet och Svenska Neonatalföreningen
Under 2017 inkom totalt 28 ansökningar om forskningsanslag. LBF utdelade projektanslag på totalt 630 tkr till
följande sex forskningsprojekt:
1. Clarifying the mechanism for neonatal sepsis and hypoxia-ischemia: path to discover biomarkers and
neuroprotective drugs for brain injury (forskare Lai Jacqueline)
2. The LIGHT study – very Low birth weight Infants: Glucose and Hormonal profiles over Time (forskare
Zamir Itay)
3. Repurposing of clinically used exendin-4 as a treatment for neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy
(forskare Hagberg Henrik)
4. Hemolys, hyperoxemi och hjärnans utveckling hos spädbarn med komplexa medfödda hjärtfel (forskare
Jungner Åsa)
5. Swedish Iodine in Pregnancy and Development in Children Study- SWIDDICH-- To study the effect of
perinatal mild iodine deficiency on cognitive outcome in a placebo-controlled randomised trial (forskare
Helena Filipsson Nyström)
6. Necrotizing enterocolitis and sepsis in preterm infants - A prospective study on oral- and fecal dysbiosis
in relation to signal proteins and inflammatory markers. (forskare Elfvin Anders)
LBF övertog 2012-2013 samtliga medel, 372 tkr från Nils W Svenningsens Stiftelse för Prematurforskning. Enligt
överenskommelse med stiftelsen utdelas av dessa medel årligen en summa på 30 tkr, i form av anslag till
prematurforskning. Detta anslag tilldelades i år projekt nr 6 i listan ovan.
LBF har ett 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll. LBF är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd, samt finns med i www.givarguiden.se
LBF har enbart ideellt arbetande förtroendevalda i styrelse och forskningsnämnd. Styrelse och forskningsnämnd
består av medlemmar från olika regioner som representerar hela Sverige. Styrelsen presenteras med bakgrund
och tidigare erfarenhet på LBF-s hemsida. För styrelsen finns en skriftlig arbetsordning och nya
styrelsemedlemmar introduceras enligt styrande dokument. Se ytterligare information om styrelse och
forskningsnämnd under punkt 11 och 12.
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Samarbete har under året skett med Svenska Prematurförbundet, framför allt i anordnandet av seminarier på
Världsprematurdagen. Samarbete har också skett med Stiftelsen Tummeliten, t.ex. vid anordnandet av ett
välgörenhetslopp i Stockholm. Samarbete sker också med företag som stödjer fonden på olika sätt.
Huvudsakliga informations- och marknadskanaler är hemsidan som uppdateras och utvecklas kontinuerligt, samt
LBF:s öppna Facebooksida och Twitterkanal. Det finns också en inaktiv blogg, Barnläkarbloggen, med ett
hundratal inlägg om barnmedicin. Insamlingsvägar är kampanjer, event, bössor vid olika evenemang, hemsida,
minnes- och hyllningsblad, månadsgivare, bank/plusgiro, SMS och Swish.
Medlemsrekrytering sker via medlemmar i styrelse, information på barnkliniker och neonatalavdelningar, samt via
hemsida och sociala medier.
LBF har ett antal ambassadörer som skall verka för att göra föreningen uppmärksammad och känd.
Prins Carl Philip är föreningens officiella beskyddare.
Vision: Lilla barnets fonds vision är att förhindra komplikationer vid livets start och därmed ge alla nyfödda barn
möjlighet till ett friskt liv.
Värdegrund: Lilla barnets fond skall vara Trovärdig, Kompetent, Nytänkande och Drivande
Viktiga beslut för LBF under året:
• Att basera forskningsanslagens storlek på summan av 1,5 x LBF:s intäkter januari-juni
• Att de som erhåller forskningsanslag ska redovisa sitt forskningsprojekt genom att skriva en kort
populärvetenskaplig text på ca 200 ord som kan läggas upp på hemsidan.
• Att fortsätta utvecklingen av den moderniserade hemsida samt att undersöka möjligheten att kunna
betala medlemsavgift och gåvor via hemsidan
• Att fortsätta ordna årliga välgörenhetslopp på tidigare orter samt stödja lopp på nya platser
• Att fortsätta uppmärksamma Världsprematurdagen genom seminariedagar i Stockholm, Lund, Umeå
och Örebro, tillsammans med bl.a. Prematurförbundet, Svenska Neonatalföreningen och Abbvie.
• Att fortsätta styrelsearbetet med årliga gemensamma arbetsdagar
• Att arbeta vidare med koden för bemötande av det nyfödda barnet och dess familj på landets
neonatalavdelningar.
• Att genom information på hemsida och i sociala medier locka fler att bli månadsgivare via autogiro.
• Att den som blir månadsgivare i LBF automatiskt blir medlem.
• Att i stadgarna stryka regeln om att styrelsemedlem högst kan sitta 3 x 3 år, beslut är taget på årsmötet
2017 och ytterligare ett beslut förväntas bli taget på årsmötet 2018

2. Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utdelade LBF forskningsanslag på 630 tkr
Ordnades välgörenhetslopp i Stockholm, Örebro och Landskrona.
Genomfördes för första året en start i Stafettvasan med ett stafettlag som representerade LBF
Var LBF medarrangörer i olika välbesökta arrangemang på Världsprematurdagen, den 17 november, på
flera platser i Sverige
Startades inom styrelsen en kommunikationsgrupp bl.a. med syfte att LBF bättre ska kommunicera sitt
varumärke. LBF:s hemsida moderniserades och loggan förnyades, fortsatt lansering under 2018
Fick LBF de första månadsgivarna med inbetalning via autogiro.
Ökade medlemsantalet, genom insatser från styrelsemedlemmarna, efter en svacka 2016
Fick LBF nya bilder till minnes- och hyllningsblad samt nya julkort av konstnären Rebecka Lagercrantz
Fick LBF två donationer från Gabrielssons Stiftelse
Genomförde LBF gemensamma arbetsdagar för styrelsen
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3. Resultat och ställning
Flerårsöversikt

Egna Nyckeltal 2010-2017

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Medlemmar - privatpersoner (n)
Medlemmar - familj (n)
Medlemmar - företag (n)
Medlemmar - företag, större (n)
Medlemmar - stud. (n)
Summa

44
34
5

25
11
3
1
1
41

56
34
4
2
0
96

53
43
4
1
2
103

62
38
3
1
6
110

71
38
6
3

103
27
7
1

121

118

138

126

101 952 129 120 161 778 145 745 114 645 106 414
173 240 92 648 59 739 54 540 26 133 21 908
6550
3 600
6 550
6 600
6 700 8 585
0
0
0
0
1 774 12 232
0
0
0
5 000 25 000 20 000
8 320
7 100
6 290
4 800
4 350 6 710
1916
3102
5 340 11 317
6 745 8 392
26 050 11 950 36 000 29 000 34 800 42 200

79 418

Intäkter
minnes- och hyllningsgåvor (kr)
spontangåvor (kr)
Regelbundna givare
Testamenten (kr)
julkort – digitala (kr)
pappersjulkort (kr)
SMS-gåvor (kr)
medlemsavgifter (kr)
Gåvor o bidrag från företag (kr) *
övriga gåvor och bidrag (kr) *
Donation med villkor (kr)
Intäkter totalt (kr)
Kostnader
Kostnader, forskningsanslag (kr)
Kostnader, övriga (kr)
Kostnader totalt (kr)

1
84

164 800 381 914 99 000 336 100
141 535 105 910 131 900 84 920

93 998 122 671

5

68265
80 400 34 910

40 000 27 600
1567

4013
29
000
35 550
327 843 211 098

22 500 350 000
624363 735 344 506 597 678 022 336 645 699 112 564 778 374886

630 000 550 000 600 000 330 000 300 000 300 000 305 000 260 000
80 535 45 381 81 232 77 999 47 240 69 197 57 529 85 690
710 535 595 381 681 232 407 999 347 240 369 197 362 529 345 690

Enligt LBF aug-juli:
82%

78%

79%

82%

77%

101%

74%

116%

48%

89%

89%

54%

70%

12%
4%

6%

15%

10%

14%

17%

10%

23%

Ändamålskostnader/Totala intäkter **

Enligt Sv Insamlingskontroll
per kalenderår:
Ändamålskostnader/Totala intäkter ***
Differentierade adm. kostnader 2017:
Insaml.kostn./medel fr allmänheten
Adm.- och insamlingskostn./Totala intäkter

* I tabellen är, from 2014, Gåvor och bidrag från företag separerat från Övriga gåvor och bidrag.
** Forskningsanslagen beslutas i september och utdelas i oktober. Fram till 2017 har LBF baserat
forskningsanslagen på intäkter aug-dec året före och jan-juli utdelningsåret - pga osäkra intäkter under hösten.
Fr.o.m. 2017 baseras forskningsanslagen schablonmässigt på 1,5 x intäkterna under första halvåret.
*** Under hösten 2017 blev intäkterna lägre än förväntat.
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Förändring av eget kapital
ÄndamålsUtgående balans

2013
2014

bestämda
medel *
372500
312500

2015
2016
2017

296286
296286***
240797

År

Balanserat

Totalt

kapital

eget
kapital

307423
641907 **
497665
645761
619594

Utdelat forskningsanslag
LBF

679923
954407

270000
300000

793951
942047
860391

570 000
520000
600000

NWS
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000

* Vid årsskiftet 2012-2013 övertog LBF medlen från Nils W Svenningsens stiftelse.
Summan var 372 500 kr, givare och LBF-styrelsen överenskom att årligen utdela
ett forskningsanslag på 30 000 kr till ett projekt med prematuranknytning
** Gåva till LBF, 238 000 kr; i december 2014, är del i forskningsanslag 2015
*** 30 000 bokfört på upplupna kostnader
4. Finansiella instrument
Riktlinjer för finansiering och förvaltning av tillgångar samt Etiska riktlinjer för insamlingsarbete finns på LBF-s
hemsida.
5. Placeringspolicy
Tillgångar placeras i fasträntekonto på bank med insättningsgaranti. Se f.ö. Riktlinjer för finansiering och
förvaltning av tillgångar på LBF-s hemsida.
6. Medlemmar
Medlemsrekrytering sker via medlemmar i styrelse, information på barnkliniker och neonatalavdelningar, samt via
hemsida och sociala medier.
Medlemskap finns för enskild person, familj, studerande, mindre företag och större företag.
Antal medlemmar se under egna nyckeltal punkt 4. Antalet har under 2017, bl.a. genom styrelsemedlemmarnas
försorg, stigit efter en svacka under år 2016
7. Hållbarhetsupplysningar
LBF strävar efter att minimera klimatpåverkan. Samtliga styrelsemöten är telefonkonferenser, frånsett årsmötet
och ett årligt arbetsmöte. Information och medlemskontakter sker till allra största delen via e-post. Träffar kan f.ö.
ske i samband med konferenser som styrelsemedlemmar deltar i på olika platser i Sverige.
LBF har inga anställda, alla styrelsemedlemmar arbetar ideellt.
8. Framtida utveckling
•
•
•
•
•

Fortsätta stödja forskningsprojekt som bedrivs i Sverige - även internationella samarbetsprojekt där
svenska institutioner/centra deltar - samt årligen dela ut forskningsanslag till viktiga forskningsprojekt.
Satsa på välgörenhetslopp på flera platser i Sverige.
Genom en utsedd kommunikationsgrupp inom styrelsen arbeta för LBF-s varumärke och för att öka
antalet sponsorer till föreningen
Utveckla hemsidan med forskningsrapporter och bevakning av disputationer.
I samarbete med bl.a. Prematurförbundet fortsätta anordna seminariedagar i anslutning till
Världsprematurdagen den 17 november.
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9. Forskning och utveckling/Stöd till forskning och utveckling
Lilla barnets fond stödjer forskning och evidensbaserad utveckling rörande det nyfödda barnet. Föreningen ska
särskilt verka för ökad kunskap om mekanismer och faktorer under graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod
som påverkar barnet vid födelsen, i nyföddhetsperioden eller senare i livet samt utveckling av undersöknings- och
behandlingsmetoder samt omvårdnad under neonatalperioden.
En forskningsnämnd bestående av ledamöter med akademisk examen som medicine doktor eller motsvarande
doktorsexamen, granskar och rangordnar anslagsansökningarna enligt för nämnden fastställda principer.
Styrelsen beslutar om beviljande av forskningsanslagen. LBF har styrande dokument som reglerar hur potentiella
jävsituationer identifieras och hanteras.
10. Förvaltning
LBF-s styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt minst tre och högst sju övriga
ledamöter och minst tre suppleanter. Ordförande i forskningsnämnden kallas till varje styrelsesammanträde.
Sammanträden (telefonmöten) hålls varje månad med uppehåll i juli. Alla i styrelse och forskningsnämnd arbetar
ideellt, ingen ersättning utgår. Närvaro anges i protokollen.
LBF har en delegationsordning där behörigheter och befogenheter framgår samt en arbetsbeskrivning för den
eller de som arbetar med finansiell redovisning och rapportering.
Styrelseledamöter och suppleanter tillsätts genom val på årsmötet efter förslag från valberedningen. Namn och
kontaktuppgifter på valberedningens ledamöter finns på LBF-s hemsida.
LBF har en auktoriserad revisor.
11. Övrig information
Föreningen Lilla barnets fond har plusgiro 900155-3 och bankgiro 900-1553, Swishnummer 123 9001553 samt
SMS 72901, prefix ”lillabarnet” .
Hemsida www.lillabarnet.se
Kontakt via info@lillabarnet.se
LBF saknar verklig huvudman, men har registrerat styrelsen på Bolagsverket eftersom föreningen ”har som syfte
att stadigvarande samla in pengar för att ge bort till någon annan”.
12. Resultatdisposition
Förslag till disposition av föreningens vinst
Till stämmans förfogande står
Balanserat resultat
942 047
Årets resultat
- 81 656
860 391
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

860 391
860 391

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.
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RESULTATRÄKNING

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

26 050
589 998
8 320
624 368

11 950
716 294
7 100
735 344

-630 000
-79 965
-570
-710 535

-550 000
-44 681
-700
-595 381

-86 167

139 963

4 511
4 511

8 133
8 133

Resultat efter finansiella poster

-81 656

148 096

Årets resultat

-81 656

148 096

0
0

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Nettoomsättning

2

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

3
4

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
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BALANSRÄKNING

2017-12-31

2016-12-31

600
600

0
0

981 602
981 602

1 057 137
1 057 137

Summa omsättningstillgångar

982 202

1 057 137

SUMMA TILLGÅNGAR

982 202

1 057 137

Not
TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
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BALANSRÄKNING

2017-12-31

2016-12-31

240 797
701 250
-81 656
860 391

296 286
497 665
148 096
942 047

6 811
0
115 000
121 811

0
90
115 000
115 090

982 202

1 057 137

Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

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

5

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper
Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som
intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.
Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Medlemsintäkter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från
medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande
värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller
kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte
uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
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. för administration)
redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. Erhållna bidrag värderas till det verkliga
värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få. Gåvor värderas som uvudregel till verkligt värde.
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NOTER
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas vid försäljningstillfället.
Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra
ändamålsbestämda medel. Se även noten till eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall föreningen fattat beslut om utbetalning av forskningsbidrag/anslag/stöd och meddelat
mottagaren men inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en kortfristig skuld.
Personal
Bolaget har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats.
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NOTER
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 2

Gåvor och bidrag

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel
Allmänheten
Företag

Bidrag som redovisats som intäkt
Insamlade medel
Allmänheten
Företag

Totalt insamlade medel
Gåvor
Bidrag

Not 3

Övriga externa kostnader
Förbrukningsmaterial och trycksaker
Tele-, datakommunikation och porto
Revisionskostnad
Avgift till Svensk Insamlingskontroll
Annonsering, reklam och PR
Medlems- och årsavgift FRII
Övriga kostnader

Not 4

2017

2016

425 198
164 800
589 998

334 380
381 914
716 294

0
0
0

0
0
0

589 998
0
589 998

716 294
0
716 294

2017

2016

9 747
16 307
22 500
5 000
17 700
6 000
2 711
79 965

1 031
5 282
22 063
5 000
536
6 000
4 769
44 681

Personal
Under 2017 har föreningen inte haft några anställda, inga löner eller ersättningar har utgått.
Personalkostnaderna avser utgifter i samband med seminariedagar.

Not 5

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Beräknad arvode för revision
Outtaget forskningsanslag
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2017-12-31

2016-12-31

15 000
100 000
115 000

15 000
100 000
115 000

