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Organisationsnummer 802497-7434

IOGT-NTO-rörelsen ideell förening
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2017-01-01--2017-12-31
Allmänt om verksamheten
Typ av organisation
IOGT-NTO-rörelsen ideell förening (hädanefter IOGT-NTO-rörelsen) bildades i oktober 2015 av de fyra förbunden IOGT-NTO,
Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF) och IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis.
Föreningen driver den rörelsegemensamma verksamheten för de fyra förbunden, vilket innefattar internationellt
utvecklingssamarbete samt insamling av gåvor och påverkansarbete gentemot mot den svenska allmänheten.
Från och med januari 2016 bedrivs insamlingsverksamheten och kampanjen Vit jul i IOGT-NTO-rörelsen. Per den första januari 2017
bedriver IOGT-NTO-rörelsen även det rörelsegemensamma internationella arbetet.
Syfte och ändamål
IOGT-NTO-rörelsen bidrar, med egen verksamhet samt insamling av medel, till att förverkliga IOGT-NTO-rörelsens grundsatser om
demokrati, solidaritet och nykterhet.
Genom insatser som syftar till att minska användandet av alkohol och andra droger stärker vi människors frihet, demokratiska
rättigheter och hälsa, i Sverige och internationellt. Vi vill möjliggöra en trygg och drogfri uppväxt för barn och unga och arbetar
därför för en restriktiv och solidarisk alkohol- och narkotikapolitik. Vår folkrörelse utmanar alkoholnormen och alkoholkulturer
genom att erbjuda nyktra mötesplatser för personlig utveckling och livslångt lärande.
IOGT-NTO-rörelsens övergripande mål är att ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger - varken i Sverige eller någon
annanstans i världen.
Samarbeten
IOGT-NTO-rörelsen består av fyra förbund som tillsammans organiserar ca 47 000 medlemmar. IOGT-NTO-rörelsens förbund är i
sin tur medlemmar i en rad nationella och internationella organisationer och nätverk som bidrar till att stärka organisationernas
interna kunskap och metodutveckling. En av organisationerna som förbunden är medlemmar i är IOGT International, vilken samlar
över 150 medlemsorganisationer från 60 länder. IOGT-NTO-rörelsen är även medlem i organisationerna Concord, Forum Syd och
Svenska FN-förbundet, Riksinsamlingen (för kampanjen Världens Barn) samt samarbetspartner till Radiohjälpen. IOGT-NTOrörelsen samverkar även i sina internationella insatser med globala organisationer som Världshälsoorganisationen (WHO) och olika
FN-organ samt med andra biståndsaktörer.

Viktiga förhållanden
Våren 2016 beviljades IOGT-NTO-rörelsen 90-konto, vilket ger en ökad trovärdighet när föreningen bedriver insamling från externa
målgrupper, såväl privatpersoner som företag.
Föreningens styrelse antog i mars 2017 en rad nya och/eller reviderade policys och styrdokument, vilka genomsyrat verksamheten
under året.
Insamlingsvägar och ändamålsbestämda medel
IOGT-NTO-rörelsens verksamhet finansieras dels genom stöd från de fyra förbunden och dels – avseende det internationella arbetet
– genom bidrag från Forum Syd och Radiohjälpen. Rörelsen får också gåvor från privatpersoner och företag.
Insamlingsverksamheten har som långsiktigt mål att rekrytera privata givare som stödjer verksamheten regelbundet via autogiro
alternativt med enskilda gåvor och testamenten samt företag som bidrar via samarbeten och sponsorskap.
IOGT-NTO-rörelsen ser gärna att gåvorna är fria, så att givarnas pengar kan användas där de gör mest nytta. Givare har dock
möjlighet att öronmärka sin gåva till sådana ändamål som IOGT-NTO-rörelsen kan kanalisera medel till inom ramen för sin
verksamhet. Om en givare uppger ett ändamål som ligger utanför detta ska givaren kontaktas för att se om gåvan får användas till ett
närliggande ändamål. Om det visar sig att givaren inte finner ett ändamål hen önskar stödja återbetalas gåvan till givarens konto.
Se vidare under Not 5 Ändamålskostnader och Förändring av Eget kapital.
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Externa faktorer
Politiska faktorer/ juridiska faktorer
• Dataskyddsförordningen, som träder i kraft i maj 2018, ställer högre krav på samtycke för att få kommunicera med givare och
strängare regler kring behandling av personuppgifter.
• Konsumentombudsmannens, KO, stämning av Miljonlotteriet på grund av påstådda brister i telemarketingverksamheten kan i
värsta fall leda till såväl höga böter som skador på varumärket och minskade intäkter.
• Internationellt påverkas vår verksamhet av ett generellt krympande utrymme för civilsamhället.
Ekonomiska faktorer:
• En eventuell fällning av Miljonlotteriet riskerar att påverka såväl verksamheten som möjligheten att investera i insamling.
• Ett något minskat bidrag från Forum Syd i jämförelse med tidigare har lett till vissa neddragningar i den internationella
verksamheten.
• Försenade utbetalningar från Forum Syd i början av 2017 har lett till att en del av våra partnerorganisationer inte hunnit genomföra
alla planerade insatser och dessa har skjutits fram till 2018.
Sociokulturella faktorer:
• Engagemang ligger i tiden och stärker det personliga varumärket. Många vill göra något själva; alltifrån att starta en egen insamling
till att driva egna projekt.
• Teknologisk utveckling leder till förändrat beteende hos givare och allmänhet.
• En stark global alkoholindustri sätter press på länder att minska eller inte anta regleringar kring alkohol, vilket försvårar
möjligheterna till en effektiv alkohollagstiftning.
Teknologiska faktorer:
• Sociala medier och mobila betallösningar sänker kostnader och effektiviserar insamlingsarbetet samtidigt som det kräver ökade
resurser i form av personalkostnader och ny kompetens i insamlingsteamet. Facebooks ständigt förändrade algoritmer kräver
kontinuerliga anpassningar från organisationens sida för att nå sina målgrupper.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
2017 har varit ett år av organisationsförändring och lärande. Den internationella verksamheten flyttades 1 januari över från Stiftelsen
IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut till IOGT-NTO-rörelsen ideell förening. Även om detta inte inneburit några direkta
förändringar för de internationella samarbetsprojekten så har ny personal kommit in och ändrat arbetsgruppens dynamik och
kompetens.
För den internationella verksamheten har vi under året anställt en ny programhandläggare på respektive regionkontor. Vi har även
anställt en programansvarig på den internationella avdelningen i Stockholm samt ny regionchef för kontoret i Tanzania. Som alltid
innebär personalförändringar och perioder av vakanser utmaningar vad gäller kontinuitet och institutionellt minne, men nya kollegor
har även fört med sig värdefull erfarenhet och kompetens som vi ser kan utveckla organisationen framöver.
2017 var även första året på en ny programperiod inom Forum Syd och med det har nya mål och indikatorer tagits fram samt
baslinjer för desamma. Ett stort fokus inom den internationella verksamheten har därmed legat på att starta det nya programmet och
med det uppdatera och utveckla våra metoder och mallar för uppföljning och styrning.
På insamlings- och påverkanssidan har fokus legat på metodutveckling och lärande. Tidigare års erfarenheter och slutsatser
resulterade 2017 i ett nytt sätt att kommunicera. I maj lanserade vi Glasklar, ett långsiktigt initiativ som syftar till att bjuda in till
samtal om alkoholen och dess konsekvenser för såväl individ som samhälle. Glasklar bygger på människors egna berättelser och
erfarenheter och vi som organisation har som ambition att förändra sättet vi kommunicerar på, från att vara den som talar om hur
det är till att lyssna och samtala. Vi vill definiera utmaningar och resonera kring lösningar tillsammans med de vi kommunicerar med.
Det ger oss samtidigt möjlighet att berätta hur IOGT-NTO-rörelsen gör skillnad och vad man som givare är med och bidrar till. På
bara några månader fick vi in över 200 berättelser, majoriteten kom från människor som inte har någon koppling till
nykterhetsrörelsen sedan tidigare.
Insamlingsteamets sammansättning förändrades under året. En digital kommunikatör anställdes och en kampanjsamordnare för
rörelsens alla insamlings- och påverkanskampanjer ersatte den kampanjledare som tidigare ansvarade enbart för Vit jul-kampanjen.
En kommunikatör gick på föräldraledighet och teamet stärktes under hösten upp av en extern konsult. Ny kompetens kom in i
gruppen, i form av digital kommunikation, vilket har varit oerhört värdefullt med tanke på att arbetet alltmer flyttar över i digitala
kanaler. Övergången från kampanjledare till kampanjsamordnare har också inneburit en klar förbättring, inte minst vad gäller
rimligare fördelning av ansvar och arbetsbelastning för enskilda medarbetare.
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Mål
Det övergripande målet för den internationella verksamheten är att alkohol och andra droger inte ska utgöra ett hinder för mänskliga
rättigheter, jämställdhet, hälsa, socioekonomiska möjligheter eller hållbarhet – och att människor i de områden vi arbetar är aktiva i
samhällsfrågor och bidrar till en evidensbaserad alkoholpolitik.
Insamlings- och påverkansarbetet är under uppbyggnad och målet är att så snabbt som möjligt hitta de metoder och budskap som
fungerar för att generera gåvor till vår verksamhet och påverka allmänhetens syn på alkohol – och på sikt även konsumtionsmönster.
• För 2017 hade IOGT-NTO-rörelsen ett insamlingsmål på 5 593 tkr.
• Vit jul, som är rörelsens största och mest komplexa kampanj, har mål för såväl insamling som påverkan och antal genomförda
aktiviteter för barn och unga under jullovet.
Delmål, uppföljning och lärande
Insatser och resultat
Under 2017 har vi haft internationellt samarbete i följande regioner/länder: Sverige, Balkan (Bosnien, Serbien) Sri Lanka,
Sydostasien (Thailand, Laos, Kambodja, Myanmar, Malaysia, Vietnam) och Östafrika (Kenya, Tanzania, Burundi, Uganda, Rwanda).
Generellt har verksamheten löpt som planerat, även om sen utbetalning från Forum Syd lett till att vissa planerade insatser inte
kunnat genomföras utan fått skjutas fram till 2018.
Delmål för den internationella verksamheten 2017-2021 rör fungerande alkohollagstiftning, ett stärkt civilsamhälle som arbetar med
frågan, en minskad alkoholkonsumtion, stärkande rättigheter hos målgruppen samt att våra partnerorganisationer fått
kapacitetsstärkning i omrden som finansiering, jämställdhet och påverkansarbete.
Mycket goda resultat har skett inom det alkoholpolitiska arbetet. Exempelvis i Uganda och Tanzania, där utkast till
alkohollagstiftning tagits fram. I Serbien har vår partnerorganisation CZOR lyckats få igenom en reglering kring alkohol och
ungdomsverksamhet och i Tanzania har två av våra partnerorganisationer genomfört alkoholpolitiska konferenser med brett
deltagande. ADIC Sri Lanka har även genomfört ett samarbete med Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, för
att stärka sin kompetens inom statistik och utvärdering.
Mobilisering av civilsamhället har skett i alla projekt och nått en stor målgrupp. I Sverige har arbetet att nå andra biståndsaktörer
resulterat i ett flertal möten och arrangemang som lagt grund till ett fortsatt samarbete under 2018. Våra partnerorganisationer
rapporterar ett stort deltagande, inte minst av ungdomar och kvinnor. Jämställdhet är ett fokusområde för många partners och
projekt kring alkohol och genusbaserat våld, bland annat i Serbien och Tanzania, har lett till en ökad medvetenhet i frågan och att
antal fall av alkoholrealterat våld minskat i projektområdena.
Flera partnerorganisationer rapporterar att de arbetat med datainsamling som en del av att stärka och utvärdera sina egna insatser,
men framförallt ha ett bättre underlag för påverkansarbete. Det har bland annat skett hos DASE i Laos, UNACOH i Uganda och ADIC
Sri Lanka. Den sistnämnda i samarbete mellan ADIC, IOGT-NTO-rörelsen och CAN i Sverige. Ett samarbete som kan komma att
srpidas till ytterligare regioner, då vi ser ett stort behov av evidensbaserad data.
Vad gäller insamlings- och påverkansarbetet i Sverige genomfördes under 2017 två utåtriktade insamlings- och påverkanskampanjer
– en sommarkampanj som inleddes med lanseringen av Glasklar och Vit jul-kampanjen – samt ett antal regelbundna
kommunikationsinsatser som riktade sig till våra existerande givare.
Resultaten från insamlingsarbetet tydliggjorde vad som fungerar för IOGT-NTO-rörelsen och vad som inte gör det. Kommunikation
med helt nya grupper, så som brevutskick till kalla, köpta adresser ger väldigt låg respons medan egna insamlingar och försäljning via
vår gåvoshop visar på stor utvecklingspotential. Samtal med företagare blir mer djuplodande när vi använder IOGT-NTO-rörelsens
medlemmar och nätverk som dörröppnare. Vi är fortfarande så pass nya på insamlingsmarknaden att vi behöver bli rekommenderade
eller introducerade av någon för att nå fram till externa givare. Vi behöver också bli ännu bättre på att paketera vår verksamhet och
förklara hur vi gör skillnad och visa på effekten av vårt arbete.
Mottagandet av Glasklar och den stora bredd av berättelser som strömmade in tyder på att vårt nya tilltal fungerar. Responsen ledde
till samtal om alkoholens inverkan på allas våra liv – inte bara för de som har ett problematiskt förhållande till alkohol – vilket var
precis vad vi ville åstadkomma.
Påverkansarbetet under Vit jul-kampanjen fortsatte i samma anda. Kampanjfilmen byggde på autentiska samtal med barn om hur de
upplever att vuxna blir när de dricker alkohol och hur detta får barnen att känna sig. Filmen nådde över 2,5 miljoner tittare och
genererade drygt 130 000 interaktioner, dvs. delningar, kommentarer och gillande. Det är det största genomslag någonsin för en Vit
jul-film. Den YouGov-undersökning vi lät göra efter kampanjen visade att kännedomen om Vit jul ligger på över 50 procent (bland
vuxna i Sverige) och att hälften av de som känner till kampanjen menar att de påverkats av den. 4 av 10 vuxna dricker inte alkohol
under julhelgen och bland småbarnsmammor är den siffran strax över 50 procent.
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Avslutade projekt under 2017
Under 2017 har projekt med följande organisationer avslutats. Alla organisationer får dock fortsatt stöd av IOGT-NTO-rörelsen
genom Forum Syd eller Radiohjälpen.
UYDEL, Uganda, avslutat avtal med Forum Syd 2017
KYA, Kambodja, avslutat avtal med Forum Syd 2017
BKF (VCDF-CR), Thailand, avslutat avtal med Radiohjälpen 2017
VCDF-CM, Thailand, avslutat avtal med Radiohjälpen 2017
KYDA, Uganda, avslutat avtal med Radiohjälpen 2017
BCYCBO, Uganda, avslutat avtal med Radiohjälpen 2017

Resultat och ställning under räkenskapsåret
IOGT-NTO-rörelsens verksamhet finansieras med bidrag från IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund, enskilda gåvor samt bidrag från
Forum Syd och Radiohjälpen. Under 2017 ökade intäkterna mot föregående år. Den främsta förklaringen till ökningen är att den
internationella verksamheten inkluderades från och med 2017.
Fortfarande är insamlingen i ett uppbyggnadsskede. IOGT-NTO-rörelsen håller på att positionera sig på den svenska
insamlingsmarknaden, hitta sina målgrupper, metoder och sitt tilltal. Detta är ett kontinuerligt utvecklingsarbete och för varje
kampanj kommer rörelsen närmare svaren på hur vi ska lyckas med vårt insamlingsarbete.

Flerårsöversikt
Insamlade medel
Bidrag
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

2017

2015/2016

2 556 090
32 532 206
28 949 242
2 832 896
796 101

908 801
11 910 001
6 118 023
2 892 389
667 959

35 088 296
61 834
-866
35 149 264

12 818 802
21 668
-2
12 840 468

-175%
-17%
-5%
-197%

48%
23%
5%
76%

Svensk Insamlingskontrolls beräkningsmodell
Summa insamlade medel (gåvor, bidrag)
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa intäkter enligt Svensk insamlingskontroll
Kostnader i procent av totala intäkter enligt Svensk insamlingskontroll
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

Finansiella instrument
IOGT-NTO-rörelsen har en kapitalplaceringspolicy som reglerar förvaltningsprinciper, placeringsregler samt vilka tillgångsstrukturer
föreningen ska ha. Den reglerar även rapporterings- och godkännanderutiner. Policyn antogs av styrelsen 2017-03-14 och finns att
ladda ner på: http://www.iogtntororelsen.se/startsida/policy-och-styrdokument/

Medlemmar
IOGT-NTO-rörelsen har inga individuella fysiska medlemmar men rörelsens fyra förbund har tillsammans ca 47 000 medlemmar
fördelade på flera hundra lokalföreningar och kårer. Många av medlemmarna är på olika sätt aktiva i förbundens verksamhet.
Medlemmarna bidrar genom ekonomiskt stöd, deltagande i påverkans- och insamlingskampanjer samt genom att organisera lokala
aktiviteter för att öka kunskap och engagemang kring alkoholfrågan bland allmänhet, andra biståndsaktörer, beslutsfattare med flera.
Förbunden erbjuder sina medlemmar kurser och utbildningar i rörelsens olika verksamhetsområden, alltifrån alkoholpolitik och
internationellt arbete till social verksamhet som kamratstöd och sociala företag eller studiecirklar om alkoholnormen.
Alla fyra förbund har förbundstidningar som speglar arbetet. Återkoppling sker även genom hemsidor, sociala medier, utskick av
nyhetsbrev samt verksamhetsberättelser.
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Anställda
IOGT-NTO-rörelsen har för sin internationella verksamhet 2 regionkontor i Thailand respektive Tanzania. Vid regionkontoren har
IOGT-NTO-rörelsen 14 lokalt anställda medarbetare. All övrig personal som arbetar med den internationella verksamheten,
insamling och kampanjer på uppdrag av de fyra förbunden är anställd av IOGT-NTO. IOGT-NTO:s generalsekreterare är också
generalsekreterare för IOGT-NTO-rörelsen. Den personal på IOGT-NTO som arbetat med IOGT-NTO-rörelsens verksamhet utgjordes
under 2017 av tio heltidstjänster fördelat på tio personer. Den internationella verksamheten har letts av IOGT-NTO:s biträdande
Generalsekreterare Sara Heine och insamlings- och påverkansarbetet har letts av IOGT-NTO:s dåvarande Kommunikations- och
påverkanschef, Linda Engström fram till oktober 2017 och därefter Pia Thunström.
De arbetsuppgifter som utförts rör framförallt IOGT-NTO-rörelsens internationella biståndsverksamhet men också
strategiutveckling, varumärkesarbete, omvärldsanalys, kampanjutveckling och kampanjledning, kommunikation, påverkansarbete,
medlemsengagemang, utbildning, stöd till förbund, uppföljning, rapportering och utvärdering.
IOGT-NTO-rörelsens anställda vid de två regionkontoren hanteras utifrån lokal arbetslagstiftning i respektive land och utifrån av
IOGT-NTO-rörelsens fastställda policys. All övrig personal, vilka är anställda av IOGT-NTO, följer samma policys och insatser som
IOGT-NTO:s övriga personal, exempelvis gällande kollektivavtal, arbetsmiljö, personalmöten, medarbetarenkäter och
kompetensutveckling.
Se även förbundet IOGT-NTO:s årsredovisning 2017 för mer information om personalfrågor.

Hållbarhetsupplysningar
IOGT-NTO-rörelsens har en Enivironmental Policy som tydliggör vår syn på miljö och hållbarhet i vår verksamhet i såväl Sverige som
i det internationella arbetet. Vi ser även att våra långsiktiga mål för en minskad konsumtion och produktion av alkohol gobalt bidrar
positivt till en minskad miljöpåverkan. Vi har även som mål att våra partnerorganisationer ska integrera hållbarhetsfrågor i sin
verksamhet och har under 2017 arbetat med utbildning av detta. Vår svenska verksamhet styrs också av IOGT-NTOs Miljöpolicy
gällande exempelvis resor. Vi har under 2017 fortsatt att arbeta för fler digitala möten för att minska antalet resor.

Framtida utveckling
I strategierna för IOGT-NTO-rörelsens insamling och Vit jul kampanjen slår styrelsen fast att ambitionen är en expansion av
verksamheten. Insamlingen ska på sikt minska rörelsens ekonomiska sårbarhet och beroende av Miljonlotteriet, Vit jul ska driva på
för att förändra vår (i. e. föräldrars) inställning till att dricka alkohol när barn finns i närheten.
Båda verksamhetsdelar genomgår kontinuerlig utveckling utifrån de lärdomar som dras samt förändrade förutsättningar i omvärlden.
För att lyckas kommer IOGT-NTO-rörelsen under de närmaste åren att lägga stor vikt vid själva problemetableringen och vid att
skapa en förståelse för, och ett brett engagemang kring, hur alkoholen påverkar oss. Genom att sprida människors egna berättelser
och erfarenheter vill vi visa att alkoholproblem inte är något som drabbar några få, utan att vi alla har kopplingar till frågan på ett
eller annat sätt; som partner, barn, syskon, förälder, vän, kollega, föreningsledare eller granne.
Strategin för det internationella arbetet säger även den att verksamheten ska växa. I början av 2018 startade en process för att
tydliggöra hur detta kan ske, vilka behov vi ser i de regioner vi har samarbete idag och eventuella behov i andra regioner sms:at hur vi
kan stärka befintliga partnerorganisationer för att möta detsamma. Strategiska vägval kring detta ska antas av styrelsen under hösten
2018.

Regionkontor
Regionkontor Östafrika
IOGT-NTO-rörelsen har ett regionkontor i Arusha, Tanzania, där vi under 2017 har haft sju anställda. De har som främsta uppgift att
stödja och kapacitetsutveckla de partnerorganisationer som finns i regionen samt att, tillsammans med de alkoholpolitiska nätverken,
främja påverkansarbetet i regionen.
Regionkontor Sydostasien
IOGT-NTO-rörelsen har ett regionkontor i Chiang Mai, Thailand, med sju anställda. De har som främsta uppgift att stödja och
kapacitetsutveckla de partnerorganisationer som finns i regionen. Båda regionkontor har arbetat för att stärka utbytet mellan
partners inom respektive region och mellan regionerna, vilket gett goda resultat.

7
IOGT-NTO-rörelsen ideell förening
Organisationsnummer 802497-7434

Förvaltning
Styrelsen för IOGT-NTO-rörelsen består, i enlighet med föreningens stadgar, av de ledamöter som väljs till IOGT-NTO-rörelsens
Riksstyrelse. Styrelsen består av två ledamöter från respektive förbund och dessa väljs på två år i samband med förbundens
kongresser.
Styrelsen har 2017 haft följande ledamöter:
Ordförande Mona Örjes, Junis
Vice ordförande Fredrik Torberger, NSF
Amalia Ideborg, NSF
Eric Tegnander, UNF
Johnny Mostacero, IOGT-NTO
Leif Andersson, Junis
Lucas Nilsson, UNF
Ulf Persson, IOGT-NTO

Styrelsemöte
2017-03-14

Styrelsemöte
2017-05-16

Styrelsemöte
2017-10-03

Styrelsemöte
2017-11-21

Årsmöte
2017-11-21

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

På IOGT-NTO-rörelsens valmöte den 2017-11-21 valdes följande ledamöter:
Ordförande Mona Örjes, Junis
Vice ordförande Johnny Mostacero, IOGT-NTO
Andrine Winther, IOGT-NTO
Max Johansson, UNF
Anneli Bylund, UNF
Birgitta Rydell, Junis
Karin Wester, NSF
Rickard Eliasson, NSF
Under 2017 har styrelsen haft fyra ordinarie möten samt ett årsmöte. Samtliga styrelseledamöter närvarade på första mötet, på andra
mötet deltog sju ledamöter, på det tredje detog fem ledamöter och på det fjärde styrelsemötet och på årsmötet deltog sex ledamöter. I
enlighet med förteckningen ovan.
Det utgår ingen ersättning till föreningens generalsekreterare, utöver den lön han har som generalsekreterare för IOGT-NTO. Denna
belastar dock inte föreningen. Genom underavtalet med IOGT-NTO genomförs det operativa arbetet via Kommunikations- och
påverkansavdelningen på IOGT-NTO:s kansli samt med för verksamheten ansvarig ekonom.
Revisorer under 2017 har varit auktoriserad revisor Jonas Grahn, PwC med Jens Persson som ersättare samt Kjerstin Bengtsson och
Thomas Thomasson.

Övrig information
IOGT-NTO-rörelsen har insamlingskonto plusgiro 90 05 19-0 och bankgiro 900-5190, vilka kontrolleras av Svensk
Insamlingskontroll. IOGT-NTO-rörelsen är också medlemmar i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd och följer FRII:s
kvalitetskod.
Hemsida: www.iogtntororelsen.se
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RESULTATRÄKNING
2017-01-01
2017-12-31

2015-11-15
2016-12-31

Not 2
Not 2

2 556 090
13 950 000
16 506 090

908 801
11 910 001
12 818 802

Not 3,4,5
Not 3,4,6
Not 3,4,7

-28 949 242
-2 832 896
-796 101
-32 578 239

-6 118 023
-2 892 389
-667 959
-9 678 370

-16 072 149

3 140 432

61 834

21 668

-976

-2

60 858

21 666

-16 011 290

3 162 098

-16 011 290

3 162 098

-1 661 167
1 206 140

-908 801
0

-16 466 318

2 253 297

VERKSAMHETSINTÄKTER
Gåvor
Bidrag
Summa intäkter

VERKSAMHETSKOSTNADER
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader
Verksamhetens resultat

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Övriga ränteintäkter
och liknande resultatposter
Räntekostnader
och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster

ÅRETS RESULTAT

Not 8

FÖRÄNDRING AV ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL
Årets resultat enligt resultaträkningen
Reservation av ändamålsbestämda medel
Nyttjande av ändamålsbestämda medel
KVARSTÅENDE BELOPP FÖR ÅRET
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BALANSRÄKNING
2017-12-31

2016-12-31

81 300
2 646 645
1 675 921
4 403 866

95 412
372 626
230 609
698 647

7 560 514

3 543 806

11 964 380

4 242 453

11 964 380

4 242 453

1 363 829
2 253 297
2 115 889
5 733 014

908 801
0
2 253 297
3 162 098

3 124 706
26 117
2 983 543
97 000
6 231 366

1 049 972
204
0
30 179
1 080 355

11 964 380

4 242 453

Tillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Not 9
Not 10

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

Not 11
Not 12
Not 13
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Förändring av Eget kapital

63 279

Sommarkampanj
83 649

578 655

Allm
verksamhet
183 218

297 339

141 810

1 076 600

145 419

1 661 167

-83 649

-578 655

-183 218

-1 206 140

0

141 810

1 076 600

145 419

1 363 829

0

141 810

1 076 600

145 419

Internationellt arbete
Ingående balans
Ändamålsbestämning av
givaren 2017
# varav Sydostasien
# varav Östafrika
# varav Globalt
# varav Sri Lanka

Utnyttjande 2017
# varav Sydostasien
# varav Östafrika
# varav Globalt
# varav Sri Lanka
# varav internationellt arb

Ändamålsbestämda
medel utg.balans
Årets resultat 2017
Utgående balans

Vit jul

Balanserat
resulat
2 253 297

Totalt eget
kapital
3 162 098

0
18 268
256 971
22 100

-360 618
0
-18 268
-256 971
-22 100
-63 279

2 115 889
4 369 186

2 115 889
5 733 014
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BOKSLUTSKOMMENTARER
Not 1

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
(K3) och FRII:s Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Redovisning av gåvor och bidrag. Enligt K3 skuldförs bidrag med återbetalningsskyldighet till dess att villkoren är uppfyllda.
Intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationens namn 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.
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.
Insamlade medel redovisas till verkligt värde. Föreningens gåvor består av insamlade medel. Gåvor redovisas som huvudregel som
intäkt när de erhålls. Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.
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. Bidrag som erhållits för att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget
är avsett att täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag värderas till det
verkliga värdet av den tillgång som föreningen fått eller kommer att få.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.
Ändamålskostnader är sådana kostnader som har samband med att uppfylla organisationens syfte och/eller stadgar. Kostnader för
administration som uppstår som en direkt följd av en aktivitet/projekt inom ändamålet räknas till ändamålskostnader. Hantering av
projekt inom ramen för ändamålet ofta inkluderar kostnader för ansökan om bidrag, uppföljning, rapportering och revision av
projekt utgör ändamålskostnader.
Till ändamålskostnader räknas även kostnader för opinionsbildande verksamhet.
Insamlingskostnader är kostnader som är nödvändiga för att bedriva insamlingsarbete och samla in medel. Insamlingsarbete som
riktar sig både befintliga givare och arbetet med att söka nya givare genom kampanjer, utskick och underhåll av givarregister.
Insamlingskostnader kan bestå bland annat av annonser, insamlingsmaterial samt personal som arbetar med insamlingsaktiviteter.
Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera och driva organisationen. Administrationen utgör en
kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Exempel på sådana kostnader är styrelsemöten och administrativa system.
Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter. Efter det
första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets princip, d.v.s. till det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Fordringar
Avsättning för förlustrisker sker efter individuell prövning.
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor. Se förändring av Eget kapital.
Uppskattningar och bedömningar
Föreningen har inte några sådana uppskattningar som bygger på antaganden om framtiden eller andra viktiga källor till osäkerhet på
balansdagen som innebär betydande risk för väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under kommande
räkenskapsår.
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Not 2

Insamlade medel

Gåvor som redovisas i resultaträkning.
2017

2015/2016

855 095
806 072
894 923
2 556 090

768 184
140 617
0
908 801

Bidrag
Bidrag från föreningar

13 950 000

11 910 001

Offentliga bidrag
Forum Syd, projektbidrag
Forum Syd, informationsbidrag
Summa offentliga bidrag

18 082 206
500 000
18 582 206

0
0
0

Totalt insamlade medel
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Bidrag som redovisats som intäkt
Summa totalt insamlade medel

2 556 090
13 950 000
16 506 090

908 801
11 910 001
12 818 802

Gåvor
Gåvor från allmänheten
Gåvor från företag
Gåvor från Radiohjälpen
Bidrag som redovisats som intäkt

Not 3

Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen

Lön lokalanställda i utlandet

2017
1 184 696
Män
4
3
7

Tanzania
Thailand

2017
Kvinnor
3
4
7

2015/2016
Män
0
0
0

2015/2016
Kvinnor
0
0
0

IOGT-NTO-rörelsen ideell förening har under år 2017 förvärvat personaltjänster från IOGT-NTO motsvarande 7 563 tkr (2 748 tkr),
vilket motsvarar löner och sociala avgifter.
Under året har styrelsearbete såväl som annat arbete utförts ideellt för organisationen. Värdet av dessa insatser har inte redovisats i
resultaträkningen.
Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare
2017

Styrelseledamöter
Ledande befattningshavare (inkl. GS)
Not 4

Antal på
balansdagen
8
2

varav män
3
1

2015/2016
Antal på
balansdagen
8
2

varav män
6
1

Leasing

I föreningens avtal med IOGT-NTO-rörelsen angående köp av tjänster ingår ej specificerade hyreskostnader.
Föreningens framtida leasing avser två regionkontor och sträcker sig till slutet på 2021.

Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till

2017
274 211

2015/2016
-

Framtida leasingavgifter
Inom 1 år
Inom år 2-5 år

274 211
569 146

257 868
232 548
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Not 5

Ändamålskostnader

Östafrika
Sydostasien
Sri Lanka
Östeuropa
Sverige /(programkostnad)
Sverige (information)
Aktivitetsanslag till föreningar o distrikt Vit Jul
Påverkansarbete
Summa

Not 6

2017

2015/2016

382 758
2 450 138
2 832 896

0
2 892 389
2 892 389

2017

2015/2016

779 695
16 406
796 101

640 102
27 857
667 959

2017

2015/2016

61 834
-976
60 858

21 668
-2
21 666

2017-12-31

2016-12-31

50 806
1 005 070
935 150
655 618
2 646 645

38 742
0
0
333 884
372 626

2017-12-31

2016-12-31

1 675 921
0
1 675 921

214 358
16 251
230 609

Övriga fordringar

Förskotterade projektmedel Vit Jul
Förskotterade projektmedel Forum Syd
Förskotterade projektmedel Radiohjälpen
Övriga fordringar
Summa

Not 10

0
0
0
0
0
0
452 658
5 665 365
6 118 023

Finansiella poster

Ränteintäkter mm
Räntekostnader mm
Summa

Not 9

5 281 285
5 254 072
3 109 698
1 675 674
5 699 150
547 923
491 029
6 890 411
28 949 242

Administrationskostnader

Administration allmänt
Styrelsen
Summa
Not 8

2015/2016

Insamlingskostnader

Insamlingskostnader Världens Barn
Insamlingskostnader allmänt
Summa

Not 7

2017

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupen ränta
Summa
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Not 11

Övriga skulder

Övrigt
Summa

Not 12

26 117
26 117

204
204

2017-12-31

2016-12-31

1 657 794
1 325 749
2 983 543

0
0
0

2017-01-01

2016-12-31

97 000
97 000

30 179
30 179

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader
Summa

Not 14

2016-12-31

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

Forum Syd, erhållet förskott
Världens barn, erhållet förskott
Summa

Not 13

2017-12-31

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret utgång

I mars 2018 avslutade IOGT-NTO:s Kommunikations- och påverkanschef, Pia Thunström sin tjänst. Generalsekreterare Peter
Moilanen är chef för avdelningen tills ny chef är på plats. Den 1 maj avslutade IOGT-NTOs biträdande Generalsekreterare Sara Heine
sin tjänst. Rekrytering av ersättare pågår. Intill dess att rekryteringen är klar har IOGT-NTO utsett Pierre Andersson till tf chef för
Internationella avdelningen. Bedömningen är att verksamheten kan bedrivas enligt plan trots aktuell personalomsättning.

Stockholm 2018-

Mona Örjes
Ordförande

Johnny Mostacero
Vice ordförande

Max Johansson

Karin Wester

Andrine Winther

Birgitta Rydell

Anneli Bylund

Rickard Eliasson

Peter Moilanen
Generalsekreterare

Vår revisionsberättelse har avgivits 2018- -

Kjerstin Bengtsson

Thomas Thomasson

Jonas Grahn
Auktoriserad revisor
PwC

