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Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31
Styrelsen och generalsekreteraren för ActionAid Sverige (ActionAid) avger härmed följande
årsredovisning.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.

Förvaltningsberättelse
Om ActionAid
ActionAid International (AAI) är en internationell federationen som grundades för mer än 40 år sedan
i Storbritannien. I dag ingår 45 länder i federationen och därtill finns ActionAid närvarande i
ytterligare några länder. En internationell styrelse leder federationen och ett internationellt
sekretariat med säte i Johannesburg, Sydafrika, samordnar arbetet.
AAI etablerade verksamhet i Sverige år 2006 genom bildandet av ActionAid International Sweden.
ActionAid Sverige är medlem i AAI och deltar aktivt i AAI’s globala programverksamhet. Detta sker
genom samarbeten, utveckling och insamling till program och projekt. ActionAid Sverige arbetar
också med informations- och utbildningsverksamhet samt program- och påverkansarbete i Sverige.
Inom AAI rapporterar alla länder och program resultatet av verksamheten under årets första kvartal.
Dessa uppgifter sammanställs därefter till en årsrapport för AAI under våren för godkännande av
AAI’s högsta beslutande organ, det årliga internationella årsmötet. Detta äger rum under
försommaren. Samtidigt som årsrapporten sammanställs redovisar också varje fadderområde, sk LRP
(Local Rights Program) sitt resultat. Redovisningar till faddrar och andra givare sker löpande under
året.
Under 2017 vidareförmedlade ActionAid Sverige 21 512 tkr till verksamhet som utförs utanför
Sverige och inom hela federationen. En stor del av dessa medel kommer från fadderskap och går till
olika LRP i ett 10-tal länder runt om i världen.
En annan del av de insamlade medlen går till aktiviter och verksamhet i Sverige där vi aktivt arbetar
med verksamhet inom program, kampanj, påverkan och kommunikation. ActionAid kommunicerar
regelbundet med cirka 25 000 supportrar och andra engagerade via postala och digitala nyhetsbrev,
sociala kanaler som facebook, instagram och twitter samt via vår egen hemsida.
Vision
Vår vision är en rättvis, jämställd och hållbar värld, där varje människa har rätt till ett värdigt liv.
Mission
Tillsammans med människor som lever i fattigdom arbetar ActionAid för en rättvis, jämställd och
hållbar värld som vilar på demokratiska grunder. Att stärka kvinnors och flickors kapacitet att utkräva
sina rättigheter är centralt i allt arbete. Vi arbetar långsiktigt och utgår alltid från lokala behov.
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Mål
Under åren 2012-2017 arbetar alla medlemmar inom ActionAid International (AAI) utifrån en global
strategi "People´s Action To End Poverty". Den strategin innehåller fem övergripande mål som vi
gemensamt arbetar för att uppfylla;
1. Att människor som lever i fattigdom ska ha ökad kontroll över naturresurser och möjlighet att
driva ett motståndskraftigt och hållbart jordbruk.
2. Att öka det politiska inflytandet för människor som lever i fattigdom, för att få politiker och
företag att ta ansvar.
3. Att arbeta för en förbättrad kvalitet på undervisningen för alla barn och stötta ungt ledarskap i
kampen för en värld fri från fattigdom.
4. Att bygga motståndskraft (resiliens) hos människor som lever i fattigdom så att deras möjlighet
att hantera konflikter och katastrofer ökar och de kan respondera till katastrofer med
rättighetsbaserade alternativ som utgår från verkliga behov och rättigheter, inte från
biståndsgivarnas politiska övertygelse.
5. Att säkerställa att flickor och kvinnor kan bryta mönstren av fattigdom och våld, ta kontroll över
sina egna kroppar och skapa alternativa försörjningsmöjligheter.
ActionAid – en rörelse i rörelse
Sedan ActionAid bildades 1972 har vi ständigt sökt nya och innovativa lösningar för att bekämpa
fattigdom och orättvisa. Under 2016 utarbetades en ny strategi för att möta en omvärld i snabb
förändring. Den globala strategin, som antogs i december 2016, bygger på vårt nuvarande arbete och
innebär att vi ytterligare kommer stärka vår lokala förankring världen över och tillsamans med sociala
rörelser, lokala organisationer och människor vars rättigheter och värdighet är åsidosatta, kämpa för
en rättvis och hållbar värld. Den globala strategin ligger till grund för alla medlemmar i federationen.
ActionAid Sverige påbörjade under sista kvartalet 2016 ett strategiarbete, som kommer kommer vara
klart under 2017 och lägga grunden för ett mer progressivt, feministisiskt ocht aktivistinriktat arbete i
Sverige och världen.
Resultatet av vårt arbete
Nedan följer ett urval av vad vi åstadkommit under 2016, kopplat till våra fem mål:
1. Kontroll över naturresurser samt motståndskraftigt och hållbart jordbruk
Bangladesh: Tillsammans med ActionAid Bangladesh påbörjade vi under våren ett två-årigt projekt i
Bangladesh, finansierat av Radiohjälpen. Syftet är att stärka kustsamhällen så att deras
försörjningsmöjligheter blir mer resilienta inför klimatförändringarna. Under året har vi gjort en
baslinjestudie, format och utbildat lokala grupper, samt tittat på olika resilienta jordbruks- och
försörjningsmöjligheter. Vi har även börjat med att stärka kapaciteten hos regionala och lokala
myndigheter och beslutsfattare så att de bättre kan bedöma risk och utveckla riskreducerande
handlingsplaner.
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På ön Char Nangla i floden Jamuna i Bangladesh har ActionAid i dialog med regeringen initierat ett
trädplanteringsprojekt. Eftersom öns vegetation är begränsad så är den utsatt för hetta på soliga
dagar och för erosion när kraftiga regn faller, vilket innebär att bostäder och odlingar förstörs.
Genom den barnklubb som ActionAid bedriver så har varje barn fått ta med sig hem ett fruktträd och
ett lövträd för att plantera tillsammans med sina familjer.
”Mitt guavaträd har vi planterat på framsidan i vår trädgård och mahognyträdet på baksidan. Jag har
lärt mig i barnklubben om hur viktiga träd är i våra liv. De ger oss syre att andas, mat att äta, svalka
när solen steker och skyddar oss när stormen härjar”, berättar 6-åriga Ashamoni.
Sierra Leone: Ris ingår i basfödan i Sierra Leone men under Ebolakrisen var det många
jordbruksaktiviteter som avbröts eftersom många människor insjuknade eller påverkades hårt av
krisen på andra sätt. ”När människor dör varje dag, är det svårt att tänka på att bruka jorden”
berättade en kvinna i området Tonkolili där ActionAid har verksamhet.
Efter krisen har ActionAid börjat med att förse kvinnogrupper med frön i alla de områden där vi
arbetar så att de åter igen kan börja plantera och komma på fötter efter krisen. Varje grupp består av
40 kvinnor och de har fokuserat på att försöka sälja sina skördar istället för att enbart odla för att
förse sin familj med mat. Förtjänsten har använts till att betala tillbaka lån till en pott på bynivå, så
att även andra kvinnor också kan få tillgång till lån och ökade försörjningsmöjligheter?.
Genom att bygga ett torrt golv har förvaringen av risskörden underlättats väsentligt och nu fokuserar
ActionAid och kvinnogrupperna på att kunna köpa en maskin som rengör riset, vilket annars är en
arbetssam process.
Det är intressant att se hur det här kooperativet har bidragit till mer sammanhållning i samhällena:
”vi kvinnor har samlats och vi arbetar för våra hem och våra barn. Det finns en enighet bland oss och
detta syns på mängden ris som vi har skördat den här gången”, berättar en av kvinnorna.
2. Politiskt inflytande för att få politiker och företag att ta ansvar
Sverige: Inom ramen för ActionAid’s internationella skattekampanj, fortsatte vi under 2016 vårt
tvååriga projekt finansierat av EU-kommissionen. Projektet implementeras tillsammans med ett 20tal organisationer runt om i Europa samt i Zambia, Nigeria och Peru. Syftet är att mobilisera
medborgare i allmänhet och unga i synnerhet i arbetet för en progressiv och rättvis skattereform av
globala skattepolicyer som kan bidra till att minska fattigdom och orättvisor. Fokus ligger främst på
att företag ska betala skatt enligt internationellt överenskomna regler samt belysa problematiken av
aggressiv (men ofta laglig) skatteplanering, inklusive användningen av skatteparadis.
Under 2016 fokuserade vi vårt skattearbete bland annat på att:
- Sprida informationsmaterial, presentera, debattera och tala om ämnet i publika evenemang,
i nationell media, sociala media kanaler, Almedalen samt MR-dagarna i Malmö, med syftet
att öka kunskap, informera och skapa uppmärksamhet kring temat.
- Producera och sprida en animerad film om skattefrågan.

3

-

Fortsätta att utbilda ungdomar (främst svenska och irländska) i metoder och verktyg som kan
användas för att påverka och mobilisera, bland annat i skattefrågan.
Påverka politiker och beslutsfattare i frågor som rör skatterättvisa och aggressiv
skatteplanering.

3. Förbättrad undervisning och ungt ledarskap
Sverige: Genom finansiering från Forum Syd fortsatte vi vårt arbete för att informera och öka
kunskaper bland ungdomar (och i viss mån en bredare allmänhet) om globala frågor. Vi fortsatte
bland annat vårt arbete inom kampanjen Safe Cities, som handlar om kvinnors rätt till staden och tar
upp frågor relaterade till säkerhet för kvinnor i urbana miljöer. Genom digitala kanaler, skolbesök och
events som MR-dagarna och Almedalen spred vi information till minst 2000 personer. Ungdomar
engagerade i ActionAid’s ungdomsnätverk, Activista, deltog i kampanjträning tillsammans med
ungdomar från Irland med syftet att lära sig konkreta verktyg och metoder för att kunna skapa
uppmärksamhet och påverka i globala frågor (särskilt gällande säkra städer och skatterättvisa).
Jordanien:
I och omkring flyktinglägret Zarqaa arbetar ActionAid och ungdomsledare med att ge psykosocialt
stöd till barn. Målet är att förse barn och deras föräldrar med verktyg för att hjälpa dem att hantera
de psykosociala svårigheter som flykt och livet i flyktingläger inneburit och även skapa ett barnvänligt
utrymme i lägret som är lugnt, vänligt och inspirerande. Genom projektet har de ungdomar som
leder projektet fått utbildning i hur de kan använda drama, musik och konst för att bearbeta
upplevelser. De har även fått ökad kunskap inom kampanj- och påverkansarbete för att kunna nå en
mer långsiktig förändring, liksom i ledarskapsfrågor. I arbetet har även ingått att uppmuntra
ungdomar till att delta i den sociala och demokratiska utvecklingen. Projektet finansieras av stiftelsen
Care About the Children.
4. Humanitärt arbete vid konflikt och katastrofer samt bygga motståndskraft (resiliens)
Katastrofinsatser:
Under 2016 svarade ActionAid upp till 24 nya katastrofer över fyra kontinenter, där vi nådde 346 000
människor. Till detta kommer pågående respons från året innan, återhämtning och
rehabiliteringsprogram.
För att bidra till detta arbete genomförde ActionAid Sverige flera katastrofinsamlingar under året för
att svara upp mot aktuella nödsituationer. Vi samlade in pengar från både företag och privatpersoner
till:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Torkan på Afrikas horn
Torkan i Zimbabwe
Orkanen Matthew på Haiti
Jordbävning i Nepal
Flyktingläger för syriska flyktingar i Grekland och Jordanien
Nödsituationen i Gaza
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✓ Översvämningar i Indien
Katastrofresponsen var baserad på följande punkter, som utgör grundstenarna i ActionAid’s
humanitära arbete:
-

-

-

lokalt ägarskap där det är lokala samhällen som planerar, leder och utvärderar insatserna
samt bygger den lokala kapaciteten.
kvinnligt ledarskap och kvinnors rättigheter, då det är kvinnor som drabbas hårdast men
samtidigt är de som är först på plats när en katastrof inträffar. Genom fokus på kvinnors
rättigheter utmanar vi skadliga maktförhållanden och bygger förutsättningar för ett mer
jämställt samhälle efter katastrof-fasen.
Hållbarhet och resiliens där katastrofresponsen länkar till långsiktig hållbar förändring och
resiliens. Vi arbetar med att stärka egenmakten hos individer samt attackerar underliggande
orsaker till ojämlikheter.
Ansvarsutkrävande där vi och andra aktörer främst är ansvariga inför drabbade samhällen. Vi
arbetar för att de ska ha möjlighet att hålla aktörer till svars och säkerställa att hjälp svarar
upp till de behov som samhällena själva uttryckt.

Haiti
Orkanen Matthew lamslog Haiti i början av oktober och drabbade över 1 240 000 människor. Dess
konsekvenser kommer att påverka hundratusentals haitier en lång tid framöver. Likaså kommer det
att ta lång tid att återställa den förstörda infrastrukturen, de raserade bostäderna, skolorna och
sjukhusen. Hela samhällen i de södra delarna var under lång tid utan access till resten av landet då
broar och vägar inte reparerades och invånarnas möjligheter att tjäna sitt levebröd var minimala.
Genom Cash for Work får människor möjlighet till en försörjning i utbyte mot att hjälpa till med
reparation av vägar och jordbruksarbete. Kvinnligt ledarskap är en viktig komponent i våra
humanitära insatser och de flesta av teamledarna i detta arbete var kvinnor. 2 554 invånare i den
värst drabbade Grand’Anse-regionen deltog i återuppbyggnadsarbetet och fick lön under tiden.
ActionAid har funnits i Haiti sedan 1997 och det långsiktiga utvecklingsarbetet kommer att fortgå
parallellt med arbetet för samhällenas återhämtning och för att öka motståndskraften mot och
minska risker för framtida katastrofer.
”Jag är ledare för den här gruppen som jobbar med att få igång jordbruket igen. Vi är 13 personer,
både kvinnor och män, som planterar bönor och majs. Jag som kvinna både deltar i arbetet och leder
det här teamet”, säger Elsia Joseph, Cash for Work-ledare i Grand’Anse, Haiti.
5. Kvinnors rättigheter
Sverige: Under 2016 påbörjade vi ett två-årigt EU-finansierat projekt, AFTER (Against Female Genital
Mutilation/Cutting Through Empowerment and Rejection), med syftet att informera om och
förebygga kvinnlig könsstympning. Vi är en del av ett större konsortium där även ActionAid Irland,
ActionAid Italien, International Foundation Simetrias, Respect for Change samt Universitetet i Castilla
la Mancha ingår och projektet kommer att implementeras i fem europeiska länder: Belgien, Irland,
Italien, Spanien och Sverige.
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Under året undersökte vi och tog fram fakta gällande kvinnlig könsstympning i Sverige. Vi
producerade skriftlig information på sex olika språk och vi påbörjade en dialog med organisationer
och intressenter som arbetar med frågan i Sverige.
Brasilien: ActionAid i Brasilien har fortsatt sitt arbete kring kvinnors ökade försörjningsmöjligheter,
delaktighet och inflytande. Under året har vi arbetat tillsammans med samarbetspartnern MMTRP-AL
i landets norra delar för att utbilda och mobilisera kvinnor som jobbar inom fiske- och
jordbrukssektorn. Under workshops har deltagarna fått verktyg för att kunna delta politiskt och öka
sina kunskaper om sina rättigheter. MMTRP-AL har även genomfört en gatumanifestation för afrobrasilianska kvinnors rättigheter och en protestmarsch mot våld mot kvinnor. En skola för
feministiska utbildare har också startats i syfte att stärka kvinnligt ledarskap i lokalsamhällena.
Sammanlagt har 580 flickor och kvinnor deltagit i aktiviteterna och vi har tillsammans med rörelsen
totalt nått ut till 2 900 personer.
Under årens lopp har ingen kvinnlig kandidat hittills blivit vald som statsråd. Endast ett fåtal kvinnor
har vågat ställa upp som kandidater eftersom det finns ett starkt motstånd och många fördomar om
kvinnors kapacitet att ta plats på höga politiska positioner. Vi arbetar för att det skall bli verklighet att
jordbruksarbetande kvinnor får möjlighet till politiskt inflytande i frågor som är avgörande för deras
egen livssituation. En av dem som trotsat motståndet mot kvinnors rättigheter är Mareleide Barbosa
de Matos, jordbrukare i byn Povoado Perucaba och engagerad i kvinnorättsrörelsen.
”Tidigare var jag inte intresserad av politik, men genom rörelsen såg jag behovet av kvinnlig
representation inom politiken för att kunna driva kampen för våra rättigheter”, berättar Mareleide.
”Det är nu andra gången jag ställer upp som kandidat i stadsfullmäktige och jag har fått stöd av de
andra kvinnorna inom rörelsen. De har uppmuntrat mig att ställa upp eftersom alla tycker det är
givet att vi kvinnor skall ha politiskt inflytande. Deras stöd var avgörande för att jag skulle ställa upp.
Jag är väldigt tacksam för allt jag lärt mig inom rörelsen och jag delar med mig av kunskapen vart jag
än går. Om jag blir vald tänker jag bland annat arbeta för att öka kvinnors möjligheter till försörjning i
mitt eget och närliggande samhällen och för att få till ett fungerande socialt skyddsnät för de kvinnor
som behöver det. Tyvärr gör våra lokala politiker inte något bra jobb och uppfyller inte sina
skyldigheter. Jag tror att alla medborgare kan göra något dagligdags för att hjälpa sitt samhälle bara
genom att se de behov som finns lokalt och söka lösningar till dem”, säger Mareleide.
Ekonomiskt resultat och ställning
Insamlade medel från allmänheten uppgick till 37 566 (40 395 tkr) och totala intäkter för året uppgick
till 43 624 tkr (50 631 tkr).
Under 2016 erhöll ActionAid från AAI investeringsbidrag på 3 590 tkr (8 870 tkr) för utvecklingsarbete
inom insamlingsverksamhet samt internationell programverksamhet. 523 tkr (523 tkr)mottogs av
Forum Syd för informationsinsatser kring rättigheter i Syd, 47 tkr (163 tkr) från MUCF för
ungdomsutbyte, 668 tkr (370 tkr) i EU-bidraget DEAR för att arbeta med ”Tax Justice” tillsammans
med andra organisationer runt om i Europa, 294 tkr från Radiohjälpen för ett project i Bagladesh, 190
tkr från EU frö ett projekt inom Female Genital Mutulation samt 200 tkr (50) tkr från Vinnova för ett
innovationsprojekt för internationella katastrofinsatser.
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Verksamhetskostnaderna uppgick till 43 890 tkr(49 769 tkr) varav ändamålskostnader 32 998tkr
(38 027 trk). Våra insamlingskostnader uppgick till tkr 8 571 tkr (8 975tkr) och
administrationskostnader till 2 321 tkr (2 766 tkr). Av årets omsättning användes 76% (75%) till
ändamålen. Administrations och insamlingskostnader uppgår till 25% (24%) av insamlade medel.
Årets resultat blev - 267 tkr (861tkr). Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 676 tkr (943 tkr)
Viktiga händelser under räkenskapsåret
ActionAid bidrog med 21 512 tkr (24 273 tkr) till den internationella programverksamheten. Övriga
ändamålskostnader var informations- och utbildningsverksamhet samt kampanj, påverkan- och
programverksamhet i Sverige 11 486 tkr (13 754 tkr).
Fokus i insamlingsarbetet låg under året på regelbundet givande, främst i form av månadsgivare.
Under året minskade antalet unika regelbundna givare till 14 486 (15 155). Av dessa givare var 6 649
(6 828) månadsgivare. 9 644 (10 310) fadderbarn i 19 (19) fadderområden som ActionAid stödjer var
knutna till faddrar. Den främsta rekryteringskanalen under året var F2F, där inhouse-verksamheten
är väl etablerad i Stockholm.
Under året samlade ActionAid in totalt 219 tkr (1 861 tkr) till katastrofarbete.
Christine von Sydow slutade som Generalsekreterare och Frans Mikael Jansen, tidigare
Generalsekretere för ActionAid Danmark, blev tillförordnad Generalsekreterare. En
rekryteringsprocess för att tillsätta en permanent Generalsekreterare genomfördes under hösten
2016 där Ingela Holmertz valdes (att tillträda 1 mars 2017).
Medlemmar
Medlemsavgiften var oförändrad under 2016 (100 kr). Per den sista december 2016 har ActionAid
189 (211) medlemmar registrerade.
Anställda
ActionAid Sverige har ca 15 heltidsanställda samt värvare, volontärer och praktikanter. Teamet har
ett nära samarbete med ActionAid-kollegor runt om i världen. ActionAid har på sina olika kontor
personal som är specialiserade inom olika sakområden såsom policy och påverkan, insamling,
kommunikation samt ekonomi och administration.
Framtida utveckling
Under 2017 fortsätter vi jobba med stabilitet ur ett helhetsperspektiv för en hållbar utveckling mot
våra övergripande mål.
ActionAid Sverige kommer att fortsätta utveckla sin strategiska inriktining enligt det ramverk som
fastställts av ActionAid Federationen och enligt de planer som gjorts inom ActionAid Sverige.
Vi kommer kommer ta en mer aktiv roll inom federationen och fördjupa vårt tematiska fokus inom
humanitärt arbete, resiliens-området (dvs utveckla kapacitet och motståndskraftiga samhällen) samt
öka insatserna i områden där det demokratiska och politiska handlingsutrymmet minskar.
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Vi vill utveckla vår förankring i Sverige och bidra till ökat engagemang, särskilt bland unga, för att
skapa förändring i rättvisefrågor och sociala angelägenheter som är relevanta för dem. Detta som en
direkt respons på ett samhälle med ökande klyftor, ojämlikhet, polarisering och där respekten för
mänskliga rättigheter försvagas. Vi vill bidra till långsiktig och bestående förändringar där de
strukturella orsakerna adresseras. ActionAid kommer därför söka resurser för att påbörja ett arbete
där vi utnyttjar federationens samlade verktygslåda för rättighetsbaserad mobilisering och aktivism,
där vi bedriver lokalt solidaritetsarbete i Sverige och samverkar med såväl lokala som globala rörelser
världen över.
För finansiell stabilitet bygger vi på sikt upp reserver motsvarande 2,6 månaders verksamhetskostnader samtidigt som vi fortsätter att växa och göra större skillnad i linje med vår vision.
Förvaltning
Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ. Styrelsen väljs på årsmötet för en tid av tre år.
Styrelsen består för närvarande av sju ledamöter och en ordförande. Inget arvode utgår. Årsmötet
utser även valberedning och revisor. Generalsekreteraren utses av styrelsen efter överenskommelse
med AAI. Verksamheten utgår från stadgarna och den globala strategin "People´s Action To End
Poverty" som antogs 2011 för perioden 2012-2017.
Styrelsen svarar för organisationens verksamhet enligt stadgarna. Generalsekreteraren leder och
ansvarar för organisationens löpande arbete i enlighet med de instruktioner som styrelsen fastställer.
På kansliet finns förutom anställd personal också volontärer och praktikanter som utgör en värdefull
resurs för organisationen. Under 2016 har 18 (20) volontärer bidragit till verksamheten.
Styrelsen för ActionAid
Magnus Norman – ordförande t.o.m 3 augusti 2016 – är utbildad civilingenjör. Mellan 1993-1999 var
han VD för Segerström och Svensson och ledde en expansion av företaget. Sedan 1977 har Magnus
haft många styrelseuppdrag och varit ordförande för bland annat Kungsörs Plast, Eskilstuna
Elektronikpartner och Autodiagnos AB. Samt styrelseledamot i bland annat Proline AB,
Elektronikgruppen AB och PAX Electro Products AB.
Pia Gideon har en bakgrund från Ericsson koncernen där hon haft olika ledande positioner och bl.a
ansvarat för CSR frågor internationellt. Hon har också varit verksam som journalist under 10 år. Pia är
utbildad civilekonom och sjuksköterska. Idag har hon uppdrag som ordförande och styrelseledamot i
både statliga, noterade och privata företag,bl.a Apoteket AB, Klövern AB och MinDoktor.se. Hon
verkar också som mentor för kvinnliga ledare i både Sverige och USA.
Edvard Hall, är utbildad jurist och ekonom från Lunds Universitet med inriktning på svensk och
internationell skatterätt. Från september 2010 till januari 2013 arbetade Edvard med framförallt
skattefrågor i samband med företagsöverlåtelser på Linklaters Advokatbyrås nordiska kontor i
Stockholm. Edvard var även advokatbyråns CSR-ansvarige jurist. Edvard jobbar nu på Innovation
Skåne.
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Gunilla Ivarsson, är utbildad journalist. På Sveriges Radio arbetade hon under 30 år som reporter,
vice chef på Ekot, lokalradiochef på Radio Göteborg, mångfaldssamordnare och utbildare. Gunilla
driver sedan 2007 egna firman Genus/Mångfald/Media med inriktning på
kommunikationsfrågor, utbildning, organisationsutveckling och yttrandefrihetsfrågor. Gunilla är
sedan september 2015 arbetande styrelseordförande i International Association of Women in Radio
and TV, en global NGO med medlemmar i drygt 50 länder, de flesta i Afrika och Asien.
Jonas Pinzke är kommunikatör och marknadsförare med utbildning från Bergs och Stockholms
Universitet. För närvarande är han engagerad i Knock, The Good Guys och North Alliance. I Knock och
North Alliance är han också delägare. Alla tre företagen arbetar inom reklam och kommunikation.
Jonas har erfarenhet som styrelseordförande i Social Entrepreneurship Forum, jurymedlem i
Guldägget och Scandinavian Advertising Awards. Han är också yogalärare.
Marie Hallberg är entreprenör med 22 års erfarenhet i chefsposition (VD, marknads- och PR-chef).
Sedan 2012 har Marie drivit egen konsultbyrå, Cambiare International AB, med inriktning på
kommunikation och affärsutveckling. Hon har utbildning i psykologi, sociologi och pedagogik från
Stockholms Universitet. Innan Marie kom in på kommunikations- och PR-branschen jobbade hon
även med ungdomar i missbruk.
Angelica Andersson är utbildad statsvetare och har en magisterexamen i freds- och
utvecklingsstudier. Angelica är verksamhetschef för Sveriges Ungdomsråd, en mötesplats för
ungdomar med olika bakgrund och förutsättningar. Hennes expertisområden är ungdomars fria
organisering och demokratiska rättigheter samt inflytande och delaktighet.
Karin Axelsson är utbildad statsvetare och lärare i innovationsteknik. Karin är knuten till Mälardalens
Högskola och forskar som doktorand inom Innovation och samverkan. Karin var fram till januari 2013
vicerektor för Högskolan.
Frida Dunger Johnsson har en tvärvetenskaplig masterexamen i internationella utvecklings- och
kulturstudier. Hon har erfarenhet som ledare, konsult, lärare och forskningsassistent. Hon har även
arbetet inom bistånd för Humana People to People och varit engagerad som volontär i ActionAid
Danmark. Just nu arbetar Frida som VD för Shipley Sweden, som leverarar konsulttjänster inom säljoch anbudsstöd, process- och strategiutveckling samt utbildning till företag och organisationer.
AAI är representerad av Evelyn Mugnuyi (ex-officio, utan rösträtt).
Under året hade styrelsen 8 protokollförda styrelsemöten samt 1 årsmöte.
Christine von Sydow, som varit Generalsekreterare sedan 2012-08-01 avslutade sin anställning under
2016. Frans Mikael Jansen har varit tillförordnad Generalsekreterare från 2016-06-14.
Valberedning
Valberedningen, vald på årsmötet 201605-19 består av Rune Leithe och Patrik Eriksson.
Revisor
Markus Håkansson, auktoriserad revisor, Grant Thornton, valdes på årsmötet 2016-05-19
9

Övrig information
Hemsida: www.actionaid.se.
ActionAid har så kallat 90-konto med plusgiro 900264-3, 900098-5, 900083-7 och bankgiro 900-0837.
Det innebär att insamling och ekonomi granskas av Svensk Insamlingskontroll. ActionAid är medlem i
FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd).

10

Resultaträkning
Not

2016

2015

2
37 566
6 055

3
40 395
10 233

43 624

50 631

43 624

50 631

-32 998
-8571
-2 321
-43 890

-38 027
-8 975
-2 766
-49 769

-266

862

0
-2
-2

2
-3
-1

-267

861

31-dec-16

31-dec-15

268
0
709

154
0
566

978

720

Kassa och bank

8 461

8 998

Summa omsättningstillgångar

9 438

9 718

Summa tillgångar

9 438

9 718

Belopp i tkr

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag

2
3
3

Summa verksamhetsintäkter

Totala intäkter
Verksamhetskostnader

4

Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat från finansiella investeringar
Årets resultat

Balansräkning
Not

Belopp i kkr

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

5

Summa kortfristiga fordringar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat

6

943
-267

82
861

Summa eget kapital

6

676

943

7

1 477
5 527
554
1 204

1 834
4 935
554
1 450

Summa skulder

8 762

8 774

Summa eget kapital och skulder

9 438

9 718

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till ActionAid International
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Not 1 Redovisning och värderingsprinciper
Belopp i tkr om inget annat anges.
Allmänna redovisningsprinciper
ActionAid Sveriges redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen,
BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa
upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll. Övergången till K3-regelverket innebär
byte av redovisningsprincip, dock utan någon påverkan på jämförelseåret (2013).
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för
egen räkning redovisas som intäkt.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i ActionAid Sverige. De redovisas vid
inbetalning för medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Gåvor värderas som huvudregel till
verkligt värde. Gåvor kan ges av allmänheten, företag eller organisationer men också i form av
testamentsgåvor och donationer.
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. Exempel på bidragsgivare är
Sida, Radiohjälpen och EU.
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.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och
administrationskostnader.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnaderna består av sådana kostnader som kan hänföras till ActionAid Sveriges uppdrag
enligt dess stadgar. Här ingår gåvor och bidrag som allokerats till våra projekt i utlandet. Här ingår
alla kostnader inkl. löner och sociala avgifter relaterade till media- och opinionsbildande verksamhet.
Till ändamålskostnader räknas även samkostnader samt kostnader för administration som uppstår
som en direkt följd av ett projekt inom ändamålet.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnaderna består av direkta kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot givare,
det vill säga intäkter i form av gåvor, testamenten och donationer. Arbetet omfattar både befintliga
givare och arbetet med att söka nya givare. Arbetet resulterar i kampanjer, utskick och underhåll av
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givarregister. Insamlingskostnaderna kan bestå av TV- och radioreklam, annonser,
informationsmaterial, insamlingsmaterial och personal som arbetar med insamlingsaktiviteter
inriktat mot gåvor.
Insamlingskostnader inkluderar såväl direkta kostnader såsom lönekostnader för insamlingspersonal
som de till insamlingskostnaderna fördelade kostnaderna (samkostnader). Kostnader för värvning av
fadder klassificeras som en insamlingskostnad. Till insamlingskostnader hör även kostnader för
varumärkesbyggande, profilering och positionering.
Administrationskostnader
Administrationskostnaderna består av kostnader som behövs för att administrera organisationen.
Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Här ingår bl.a. löner och
sociala avgifter för ekonomipersonal, styrelsemöten och revision samt till administrationskostnader
fördelade gemensamma kostnader (samkostnader).
Leasing
Alla organisationers leasingavtal redovisas som operationella, d v s leasingavgiften (inklusive första
förhöjda hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.
Ersättning till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt
med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som
avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.
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Not 2
Medlemsavgifter
2016 hade ActionAid Sverige 189 (211) medlemmar.

Not 3
Gåvor och bidrag
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel
2 016
35 182
2 384

2 015
37 155
3 240
-

37 566

40 395

Insamlade medel
Sida infobidrag
ActionAid International
ActionAid Danmark
MUCF Erasmus
Dear Call
Vinnova
Radiohjälpen
Catch
EU FGM

2 016
523
3 590
47
668
200
294
544
190

2 015
523
8 870
257
163
370
50

Totalt

6 055

10 233

Allmänheten
Företag
ActionAid International
Totalt

Bidrag som redovisats som intäkt

ActionAid i Sverige erhåller bidrag från ActionAid International och ActionAid Danmark för att kunna bygga upp och
utöka verksamheten i Sverige.
Totalt insamlade medel består av följande:
Gåvor som har redovistats i resultaträkningen
Gåvor som inte har redovistats i resultaträkningen (Se not 4)
Bidrag som redovisats som intäkt

2 016
37 566
6 055

2 015
40 395
10 233

Summa insamlade medel

43 622

50 628

Not 4

Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen samt ideellt arbete och leasingavgifter

Medelantalet anställda
Medeltal anställda exkl säsongsanställda, inklusive insamling via F2F:
Kvinnor
Män
Totalt

2 016
20
14
34

2 015
18
9
27

Ledningsgrupp:
Kvinnor
Män
Totalt

2
2
4

3
1
4

Ledamoter styrelsen:
Kvinnor
Män
Totalt

6
2
8

4
4
8

1 037
8 510

835
8 986

9 547

9 821

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Generalsekreterare
Övriga anställda
Totala löner
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Not 4 (fortsättning) Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen samt ideellt arbete och leasingavgifter
I lönebeloppet ingår löner till säsongsanställda med 2029 tkr
Sociala kostnader
Kostnader för pensionsförsäkringar

3 143
754

2 985
742

Inga arvoden utgår till styrelsen.
Ideellt arbete
Under året 2016 har 18 (20) personer arbetet ideellt för organisationen, framför allt med kommunikationsarbete och givarservice och ungt engagemang.
Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Leasing
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 1 107 tkr (667).
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:
Inom 1 år
1 - 5 år
Senare än 5 år

42 735
1 106
2 903

42 369
1 106
1 842

2 016

2 015

270
134
403

276
290
566

2 016
Balanserat
kapital

2 015
Balanserat
kapital

943
267
676

82
861
943

2 016
42 735
729
475
1 204

2 015
42 369
778
672
1 450

Avtalet om lokalhyra som skulle löpa ut 2017-08-19 förlängdes 2016 till 2019-08-19

Not 5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror
Övriga poster
Totalt

Not 6

Resultat och eget kapital

Ingående balans
Årets resultat
Utgående balans

Not 7

-

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna personalkostnader
Upplupna kostnader och förutbet intäkter
Totalt
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