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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Information om Synskadades Riksförbund
Organisationsnummer: 802007-3436
Säte: Enskede, Sverige
Svensk insamlingskontroll: SRF innehar 90-konto sedan 2003
Skatteverket: Gåvor till SRF ger avdragsrätt 

SRF är en ideell förening med treplansorganisation, det vill säga ett 
riksförbund, 23 distrikt och 123 lokalföreningar (129). Nationella 
branschföreningar av synskadade kan anslutas till riksförbundet. 11 
branschföreningar har beviljats inträde. Organisationen bildades 

1889 under namnet De Blindas Förening och ombildades 1977 till 
Synskadades Riksförbund.

Medlem i SRF väljer själv var medlemskapet ska utövas. Medlem-
men ska ange vilken lokalförening eller vilket distrikt och/eller vilken 
branschförening eller vilka branschföreningar man vill ansluta sig till.

Ändamål
Synskadades Riksförbund är en intresseorganisation av synskadade, 
både blinda och synsvaga. 

Vi har slutit oss samman i SRF för att utifrån tanken om alla männ-
iskors lika värde gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet 
och jämlikhet på alla områden samt skapa social gemenskap och stödja 
varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.

SRF är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tar 
avstånd från all form av diskriminering. Vi stärker den interna de-
mokratin genom information och erfarenhetsutbyte, medlems- och 
funktionärsutbildning samt möjligheter att överlägga i, för synskada-
de, angelägna frågor. Med utåtriktad information, opinionsbildning, 
påverkansarbete och egna verksamheter verkar vi för synskadades rätt 
till habilitering och rehabilitering, utbildning och arbete, en aktiv och 
meningsfull fritid, möjlighet att röra sig fritt i samhället samt tillgång 
till information och kommunikation genom digital teknik och andra, 
för synskadade, användbara medier.

Vi arbetar för att nå alla synskadade i Sverige med information och 
erbjudande om medlemskap, främjar ögonvård och ögonforskning 
samt har samarbete med synskadeorganisationer i hela världen.
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Förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen har under året haft 15 sammanträden. Arbets-
utskottet (AU) har haft 7 möten under året. Representanter för Riks-
organisationen Unga med synnedsättning (US), valberedningen och 
verksamhetsrevisorerna har bjudits in att vara adjungerade till För-
bundsstyrelsen.

Under 2020 har förbundsstyrelsen haft följande sammansättning:
Håkan Thomsson, Stockholm, förbundsordförande
Niklas Mattsson, Fjärås, 1:a vice ordförande
Maria Thorstensson, Färlöv, 2:a vice ordförande
Alireza Ghanbar Alipour, Västra Frölunda
Per Karlström, Sollentuna
Agneta Elfving, Örebro
Roland Gustafsson, Eskilstuna
Jenny Näslund, Umeå
Laoko Sardar Abdulla, Växjö
Maria Sjötång, Västervik
Anita Svenningsson, Jönköping
Peter Tjernberg, Alnö
Annika Östling, Sundborn

Förbundsstyrelsen har under kongressperioden haft flera olika ar-
betsgrupper: Kapitalförvaltningsgruppen, Etikgruppen, som primärt 
har arbetat med insamlingsetiska frågor, Habilitering/rehabiliterings-
gruppen och en grupp som har arbetat med medlems- och organisa-
tionsutvecklingsfrågor. 

Verksamhetsrevisorerna har kontinuerligt granskat förbundets verk-
samhet.

Organisationsrådet sammanträdde två gånger under året. Första 
gången ägde sammanträdet rum via Teams och andra gången i Stock-
holm. Organisationsrådet är tillsammans med kongressen riksförbun-
dets högsta beslutande organ. Organisationsrådet granskar förbunds-
styrelsens arbete och är därtill ett organ för information, diskussion 
och beslut i frågor som ankommer på organisationsrådet. 

Kongressen var planerad till oktober 2020, men är på grund av pan-
demin framskjuten till juni 2021.
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Rikskansliet
SRF hyr kanslilokaler i Enskede strax söder om centrala Stockholm. 

På rikskansliet arbetade 56 (55) personer 2020. Av dessa var 20 (23) 
synskadade och 36 (32) seende.

Rikskansliet har haft en ledningsgrupp bestående av kanslichef, för-
bundsordförande samt fyra verksamhetschefer. Ledningsgruppen har 
möte en gång per vecka, och anteckningarna från dessa möten sänds ut 
till personalen, förbundsstyrelsen, distrikten och verksamhetsrevisorer-
na.

Betydande samarbeten
SRF fick för första gången möjlighet att – utan kostnad – synas med in-
formation om punktskrift på Arlas mjölk- och yoghurtförpackningar, 
som är ett av Sveriges mest lästa medier i tryckt format. Kampanjpro-
dukterna rullades ut i slutet av augusti, uppnådde störst distribution 
under september till oktober och fortsatte sedan året ut. Totalt sett pro-
ducerades över 10 miljoner förpackningar med våra två motiv, vilket 
skapade en enorm räckvidd och ökad kännedom om såväl punktskrift 
som SRF.

SRF har varit medlem i 70 år i Arbetarnas Bildningsförbund, ABF, 
i syfte att kunna bedriva en omfattande och bred studieverksamhet 
inom de centrala som lokala organisationsdelarna i SRF. Under året har 
ABF aktivt stöttat SRF med pandemianpassade studiecirklar, kultur-
projektträffar, igångsatt ett samarbete med Sveriges Civilförsvarsför-
bund med riktade krisinstruktörskurser för synskadade och personer 
med dövblindhet samt framställt särskilt riktade material för att un-
derlätta en demokratisk verksamhet med digitala mötesverktyg. SRF 
Folkbildning har producerat tekniskt anpassad litteratur på uppdrag av 
ABF med ett 50-tal titlar under året för bruk såväl inom som utanför 
SRF.

SRF tecknade under året avtal med Legofonden för att i Sverige 
fördela ett antal boxar med punktskriftslego till förskolor och skolor 
där barn som är blinda eller har en synnedsättning går. Genom projek-
tet kommer punktskriften att synliggöras på ett lekfullt sätt i förskolor 
och skolor. Materialet leder också till ökad delaktighet med de övriga 
barnen och klasskamraterna. Vi har med hjälp av två punktskriftskon-
sulter från Frankrike genomfört en workshop för medarbetare inom 
Specialpedagogiska skolmyndighetens resurscenter syn- och lärome-
delsavdelning. 

SRF samarbetar med Funktionsrätt Sverige, som är en samarbets-or-
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ganisation bestående av 44 rikstäckande funktionshindersförbund. 
Tillsammans med förbund inom Funktionsrätt Sverige har vi arbetat 
för att ta fram konkreta förslag på åtgärder som skulle förbättra för per-
soner med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. 

SRF är också medlem i MyRight, som är en Sidafinansierad organi-
sation för funktionshinderorganisationer i Sverige. SRF driver partner-
skapsprojekt tillsammans med organisationer av och för personer med 
synnedsättning i Latinamerika, Afrika och Östeuropa. Arbetet sam-
ordnas genom MyRight. SRF har också under året bedrivit ett part-
nerskapsprojekt av och för personer med synnedsättning i Myanmar 
genom ForumCiv som också är en Sidafinansierad organisation.

Verksamhetsresultat under året
Insamling
I slutet av maj kunde vi starta upp vårt nya CRM-system, Prisma, där 
vi bland annat administrerar våra givare och inkomna gåvor. Det nya 
systemet har ökat den administrativa effektiviteten och vi kan för första 
gången hantera även minnesgåvor och andra gåvor i samma system. 
Givarviljan att stödja organisationen i en utmanande tid har varit fan-
tastiskt bra.

Kalenderkampanjen som skickades i slutet av året var den elfte i 
ordningen. Sedan 2011 och fram till idag har kalendern sammanlagda 
intäkter uppgått till 100 Mkr. Genom årets kalenderutskick som gick 

till 1 miljon hushåll (1,2 miljoner) fick vi en beräknad räckvidd på 
cirka 2,2 miljoner personer (2,5 miljoner). 

Kalendern, resultatutveckling under 5 år: 
År Belopp Ökning sedan året innan
2016 7 584 1 287
2017 7 315 -269
2018 7 341 26
2019 9 277 1 936
2020 11 333 2 056

Under året genomförde vi fyra insamlingsutskick till våra befintliga 
givare. Totalt 60 000 brev skickades ut (4 x 15 000), två med temat 
punktskrift och två där vi drog paralleller mellan den isolering som 
upplevs under pandemin och den vardag samt de svårigheter som 
människor med en synnedsättning kan möta. Responsen på dessa ut-
skick blev långt över förväntan, med flerdubblat resultat i såväl respons 
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som totalt insamlade medel.
Vi har hållit kontakten med våra befintliga månadsgivare genom 

kontinuerliga nyhetsbrev. Rekrytering av nya månadsgivare har visat 
sig vara svårt, då pandemin haft en negativ inverkan på allmänhetens 
ekonomi. Därför har vi under 2020 anpassat strategin utifrån det 
rådande läget. I stället för flera separata utskick gjorde vi en bilaga om 
månadsgivande i kalenderutskicket, vilket gav stor räckvidd för en 
minimal investering. Vid årsskiftet 2020/2021 summerades totalt 412 
månadgivare (371) sedan starten 2018.

För Lyckopenningen summeras räckvidden av de tidningar vi an-
nonserat i till 3,2 miljoner läsare (3,6 miljoner). I våra digitala kampan-
jer uppnådde vi en sammanlagd räckvidd på knappt 500 000 personer 
(500 000).

Lyckopenningens ekonomiska utveckling under de senaste fem åren:
 2020 2019 2018 2017 2016
Intäkter 3 022  3 540 3 869 3 968 4 315
Kostnader -2 197  -2 636 -3 087 -3 381 -3 325
Resultat +825  +904 +782 +587 +990

Täckningsbidrag: 57 % 62 % 61 % 58 % 61 %

Medlemsnytta
SRF Go, som är synskadades egen resebyrå, hjälper medlemmar att 
komma ut, få stärkt självständighet och möjlighet att resa. Innan pan-
demin slog till hann vi genomföra en fysisk aktivitet – Melodifestivalen 
den 9 mars. Denna har dokumenterats av Radio SRF och medlemstid-
ningen Perspektiv. År 2020 var första året då SRF Go erbjudit medlem-
mar bidrag till ledsagarkostnader på en valfri resa som de själva arrang-
erar. Intresset var stort och idén blev mycket uppskattad. SRF Go fick 
totalt 536 000 kronor varav 429 000 kronor fördelades under året. 55 
synskadade medlemmar (44 ansökningar) har ansökt om bidraget va-
rav 54 personer (43 ansökningar) blev beviljade ett bidrag. 13 personer 
valde att avstå från att utnyttja medlen, oftast på grund av pandemin. 
38 personer har valt att flytta sina aktiviteter till 2021. Tre personer fick 
genomföra hela eller delar av sina resor. SRF Go har även lyckats para 
ihop några medlemmar med våra volontärer för att minska ensamhet. 
Detta ledde även till att vi fick nya medlemmar. 

Många slutar med kulturutövande i samband med en synskada men 
kan genom våra aktiviteter i Skapa Loss-projektet få stöd att hitta nyck-
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lar till ett fortsatt skapande. Det kan vara alltifrån ett konkret hjälpme-
del till en positiv erfarenhet. I början av året genomfördes den hittills 
största aktiviteten inom ramen för projektet, ett medlemsforum med 
kulturtema för medlemmarna i region norr. Cirka 150 medlemmar 
deltog i aktiviteter såsom kör, dans, standup, poesi, teater, luffarslöjd 
och punktskriftskonst. När pandemin sedan förhindrade fysiska sam-
mankomster ställde projektet snabbt om till distansverksamhet. Redan 
under våren genomfördes en bokcirkel över telefon. Via hemsida och 
sociala mediekanaler tipsade projektet om hur man kan hålla igång 
sitt kulturskapande och gav bland annat tips på hantverksaktiviteter 
man kan utföra hemifrån. I början av sommaren initierades projektets 
andra kulturutmaning i form av musiktävlingen ”Jamma loss”. I juryn 
satt bland andra artisten Uno Svenningsson. I Perspektiv och på SRF:s 
sociala medier uppmuntrades medlemmar att skicka in låttexter på 
temat ”hjälp på vägen”, samt skicka in röstinspelningar för att visa sin 
sångförmåga. Tävlingen lockade totalt 31 bidrag från skrivsugna och 
sångglada medlemmar i alla åldrar. Under hösten 2020 realiserades 
vinsten när vinnartexten tonsattes av den världsberömde producenten 
Shellback och sjöngs in av vinnaren i röstkategorin. 

Efter en riskbedömning genomfördes sommarlägret för barn och 
unga med tydliga coronaanpassningar. Vattenskidåkning och besök på 
trampolinparken Bounce samt en workshop för musiktävlingen ”Jam-
ma loss”, där barnen fick skriva låttexter, hör till några av de uppskat-
tade aktiviteterna. Under höstlovet kunde vi genomföra det tre dagar 
långa kulturlägret för barn och unga, även här med tydliga coronaan-
passningar. Kulturlägret fick besök av kulturprojektet och av två muse-
ipedagoger från Moderna museet som höll workshop med deltagarna. 
Bland annat fick deltagarna prata om och känna på ett verk av Salvador 
Dalí och därefter tolka verket genom att skapa skulpturer. SRF:s rid-
läger genomfördes i september på Örebro Fältrittklubb med tio häst-
tokiga barn och unga. Ridklubben har en parasektion där de arbetar 
med navigationssystemet ”Ready Move” där ryttaren har vibrerande 
dosor på vardera armen. Dessa är kopplade till en app som ridläraren 
använder för att visa ridriktningen. När ridläraren trycker på höger pil 
i appen så vibrerar höger arm på ryttaren. Ryttaren tar även hjälp av 
ledfyrar som är uppsatta i ridhuset. 
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Under hösten fick SRF möjlighet att infor-
mera om punktskrift på Arlas mjölkpaket. 
Totalt sett producerades över 10 miljoner 
förpackningar med våra två motiv, vilket 
skapade en enorm räckvidd och ökad kän-
nedom om såväl punktskrift som SRF.

SRF har under året bedrivit ett partnerskapsprojekt av och för 
personer med synnedsättning i Myanmar genom ForumCiv 
som också är en Sidafinansierad organisation.

SRF tecknade under året avtal med Legofonden  
för att i Sverige fördela boxar med punktskriftslego 
till förskolor och skolor där barn som är blinda eller 
har en synnedsättning går. 

Ridlägret som SRF 
anordnar har blivit 
ett återkomman-
de och populärt 
inslag i förbundets 
aktiviteter för barn. 
Ryttarna får genom 
en navigations-
app kopplad till 
vibrerande dosor 
på armarna hjälp 
av ridläraren som 
därigenom visar 
ridriktningen.

I början av året 
genomfördes den 
hittills största 
aktiviteten inom 
ramen för projek-
tet Skapa Loss. Ett 
medlemsforum 
med kulturtema 
för medlemmarna 
i region norr. Cirka 
150 medlemmar 
deltog i aktiviteter 
såsom kör, dans, 
standup, poesi, te-
ater, luffarslöjd och 
punktskriftskonst. 



10

Intressepolitik
SRF har arbetat fokuserat under 2020 för att uppmärksamma behovet 
av fler syn- och hörselinstruktörer samt en bättre samverkan mellan 
region och kommuner. Exempelvis har vi lyckats synliggöra behovet, 
stärkt våra argument inför mer långsiktigt arbete samt visat på att rätt 
kompetens och adekvat utbildning behövs. SRF:s organisation lokalt 
har lyckats få till digitala möten med kommunala tjänstemän och poli-
tiker. 

SRF har under året startat ett mentorsprojekt som fått namnet Tan-
dem. I detta pilotprojekt har tio personer utan arbete tilldelats varsin 
mentor utifrån kriterier som utbildning, intresse, synstatus och lik-
nande vilka redan är etablerade på arbetsmarknaden. Till skillnad från 
andra mentorsprogram har både deltagare och mentorer i detta projekt 
en egen synnedsättning. 

I slutet av april hölls ett telefonmöte med generaldirektören för 
Arbetsförmedlingen. Vi beskrev då bland annat de stora luckor som 
idag finns i den arbetsinriktade rehabiliteringen för synskadade. Vi 
framförde att ett nationellt kunskapscenter behövs för att vända tren-
den och skapa en arbetsinriktad rehabilitering som fungerar och bättre 
motsvarar synskadades behov. Vi tog också upp synskadades situation 
på arbetsmarknaden i stort och en rad punkter där vi vill att Arbetsför-
medlingen förbättrar sitt arbete.

SRF har under året haft som prioriterat mål att stärka punktskriftens 
ställning. I samband med Arlakampanjen demonstrerade vi under en 
vecka utanför riksdagshuset med budskapet om att få in rätten att få 
lära sig punktskrift i skollagen. Vi delade ut punktskriftsalfabeten och 
vår plattform ”Tio punkter om punktskrift” till politiker och intres-
serade förbipasserande. Med samma budskap skickades vykortet med 
punktskriftsalfabetet till riksdagsledamöter som arbetar med utbild-
ningsfrågor.

Internationellt utvecklingssamarbete
Under året har SRF bidragit till att genomföra webbinarier om punkt-
skrift. Det har varit fokus på kurser för föräldrar till synskadade barn i 
Tanzania. I arbetet har man även påverkat ansvariga myndigheter för 
barnens rätt till skola att avsätta mer pengar till elever med synskada. 

SRF har startat ett utvecklingsprojekt i Myanmar där flera utbild-
ningar skett digitalt. I Sverige har projektaktiva träffat representanter 
från Svenska kyrkan (ACT), Disabled Refugees Welcome (DRW) och 
Svalorna Latinamerika.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Förbundsstyrelsen gav i december 2019 kansliet i uppdrag att byta ut 
systemstödet för hanteringen av medlemmar, insamling och organi-
sation. Det nya medlems- och insamlingsregistret, gick i drift den 1 
december 2020.

SRF drev under året projektet Synlinjen som erbjöd kostnadsfri 
rådgivning inom synrelaterade frågor. Här fick man information om 
det som synskadade kan behöva veta om rehabilitering, arbete, studier, 
hjälpmedel, rättigheter och vad SRF kan hjälpa till med. Synlinjen be-
mannades på telefon och mejl av en grupp rådgivare som alla har egen 
erfarenhet av att leva med en synnedsättning och de utmaningar det för 
med sig.

Till följd av pandemin fick hela SRF organisationen ställa om och 
genomförde verksamheten på nya sätt, men tyvärr också i hög utsträck-
ning ställas in, vilket påverkar årets resultat.

Vi genomförde en särskild satsning under parollen ”Om det inte vore 
för SRF skulle jag aldrig ha klarat coronakrisen!” Radio SRF började 
redan i mars att sända dagligen för att finnas som ett stöd till medlem-
mar i isolering under pandemin. För att nå ut med aktuella fakta om 
coronaläget och relevant information som kunde underlätta vardagen 
för våra medlemmar skapades ett internt nyhetsbrev. Det hade åter-
kommande rubriker såsom: information, tips på aktiviteter, Synlinjens 
utökade uppdrag att även ta emot samtal från personer som känner oro 
och ensamhet, Radio SRF:s dagliga direktsändningar och goda exem-
pel från olika delar av landet. Under året kontaktade SRF en majoritet 
av medlemmarna per telefon. 

Årsmöten och styrelsemöten genomfördes per telefon eller på Teams. 
Studiecirklar på distans har prövats och helt nya verksamheter har 
uppstått, som exempelvis kulturutmaningen i form av musiktävlingen 
”Jamma loss” eller att SRF Go sammanförde medlemmar med våra vo-
lontärer för att minska ensamheten. Även i utvecklingsprojekt som det i 
Myanmar har man snabbt ställt om till att köra onlineutbildningar och 
onlinemöten vilket lett till att projektet nått ut till fler.

SRF har ansökt och erhållit ersättningar på grund av den rådande 
coronapandemin avseende ersättning för höga sjuklönekostnader med 
55 531 kr, tillfällig nedsättning av sociala avgifter med 636 300 kr samt 
permitteringsstöd med 100 659 kr.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
En ordförandelägenhet enligt bifallen motionen från kongressen 2017 
är köpt i februari 2021. Den är belägen i en bostadsförening i Enskede. 

En positiv händelse på det nya året är att SRF drar igång Synlinjen 
som permanent verksamhet. 

Från halvårsskiftet är planen att SRF inte längre ska hantera lager 
eller försäljning av Lyckopenningen. I stället ska ett partnerskap knytas 
med extern aktör baserat på upplåtande av rätt att använda Lyckopen-
ningen som varumärke. 

En del av de statsbidrag, stiftelser och fonder som vi får bidrag från är 
baserade på 2019 verksamhet för att vi inte ska drabbas av pandemins 
konsekvenser. Om inte motsvarande ställningstagande blir gällande 
framgent befaras en negativ effekt för SRF 2021.

Resultat och ställning
Årets verksamhetsresultat blev ett överskott med drygt 3 Mkr, vilket är 
12,4 Mkr bättre än årsbudget. I stora drag förklaras det av att insam-
lingsverksamheten gav 3,0 Mkr mer än årsbudget och 4,2 Mkr mer 
än föregående år. På grund av coronapandemin blev många aktiviteter 
inställda vilket drog ner kostnadssidan väsentligt under året. Vi har 
även haft permitterad personal under delar av året vilket minskat perso-
nalkostnaderna.

De gemensamma kostnaderna för förtroendemannaorganisationen, 
kontorsservice, ledning/personal, ekonomiadministration, datorstöd 
och arkiv fördelas på de respektive verksamheterna i förhållande till hur 
många helårsanställda som arbetar med de olika aktiviteterna. Fördel-
ningsprincipen är oförändrad jämfört med föregående år. Totalt upp-
gick de gemensamma kostnaderna för 2020 till 15 476 tkr (22 807).

SRF har under året erhållit rabatter på pensionspremierna med ett 
belopp om 725 tkr (601).

Marknadsvärdet i värdepappersportföljen minskade under året med 
4,6 %, men på bokslutsdagen var den dolda reserven +3,2 Mkr. Resul-
tatet efter finansiella poster och före förändring av reserverade medel 
blev ett överskott med 2,6 Mkr (-8,5).

Under året har SRF utnyttjat 2,8 Mkr av ändamålsbestämda medel 
och gjort avsättningar med 3,2 Mkr för framtida utnyttjanden. Resul-
tatet efter förändring av ändamålsbestämda medel blev drygt 2,1 Mkr 
(-4,7) vilket ökar det fria egna kapitalet till 39,7 Mkr (37,5). Ändamåls-
bestämda medel är per 2020-12-31 15,3 Mkr (14,8), inklusive Bloms 
fond som utgör ett donationskapital. Det totala egna kapitalet har ökat 
med 2,6 Mkr till 55,0 Mkr (52,4).
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Bidrag från Synskadades stiftelse
Synskadades stiftelse har som ändamål dels att mottaga och förvalta 
medel som tillfaller stiftelsen eller SRF genom testamente eller gå-
vobrev, dels medelst bidrag i lämpliga former huvudsakligen främja 
vård av behövande blinda eller vård och fostran av blinda barn eller 
blind ungdom. När SRF är mottagare och då arvet enligt stiftelselagen 
är att anse som bildande av en ny stiftelse, ska uppdraget att förvalta 
stiftelsen tillfalla Synskadades stiftelse. Då SRF är mottagare av arv och 
det i testamentet finns angivet ett specifikt ändamål, ska SRF:s led-
ningsgrupp besluta om huruvida arvet ska tillfalla SRF eller förvaltas av 
Synskadades stiftelse.

Efter ansökan till stiftelsen delas initialt årligen 15 Mkr till SRF i 
bidrag. Synskadades stiftelse beviljade SRF ett bidrag om 14 600 tkr 
(14 450) för året i syfte att delfinansiera förbundets olika verksamheter. 
Stiftelsen återtog dock bland annat bidraget till SRF Go med hänvis-
ning till den pågående pandemin. 

Bidragen fördelades initialt enligt följande, belopp i tkr:
 2020  2019
Ögonforskning 500 1 000
Individstöd 1 250 1 250
Rehabiliterings- och habiliteringsverksamhet 550    550
Barn- och föräldraverksamhet 300    300
Rekreation för synskadade 2 800 2 000
Ekonomiska bidrag till behövande synskadade 900    900
Internationell verksamhet 1 000 1 000
Stöd till distriktens arbete för uppsökande
verksamhet 5 500 5 500
Undervisning och utbildning 500    650
Göra information tillgänglig för synskadade 1 000 1 000
Uppsökande verksamhet 300    300
Summa 14 600  14 450



14

5 år i sammandrag (i Mkr)
 2020 2019 2018          2017       2016 
Verksamhetsintäkter 98,2 98,0 97,7 95,2 91,9 
Verksamhetskostnader -95,0 -107,4 95,1 -96,1 -95,1 
Verksamhetsresultat 3,2 -9,4 2,6 -0,8 -3,2 

Finansiella poster -0,6 0,9 0,8 3,7 3,2
Extraordinära poster 0 -1,0 0 9,6 0

Förändring ändamåls-
bestämda medel -0,5 4,8 -3,4 -4,8 0,1
Årets resultat 2,1 -4,7 0 7,7 0,1

Balansomslutning 69,0 65,0 76,4 68,2 54,9

Medelantal anställda 56 55 56 58 56 
 
Antal medlemmar 11 320 11 908 12 002 12 120 12 284
Ändamålskostnader          79 %         92%         77%           72%      82% 
Administrations- 
kostnader                                17 %        18%          20%           20%      21%

Finansiella instrument 
Samarbetet med SRF:s kapitalförvaltare Söderberg & Partners fortsät-
ter med att de utför diskretionär portföljförvaltning avseende finan-
siella instrument utifrån SRF:s kapitalförvaltningspolicy som löpande 
utvärderas av en av förbundsstyrelsen tillsatt kapitalförvaltningskom-
mitté. Portföljens utveckling under 2020 blev -4,6% (15,7) mot 3,7% 
(13,8) för jämförelseindex. För information om marknadsvärde av 
värdepappren, se not 12.

Kapitalförvaltningspolicy 
SRF har en fastställd kapitalförvaltningspolicy, senast antagen av 
förbundsstyrelsen 2016-12-15. Det övergripande målet för kapital-
förvaltningen är att SRF ska placera sina tillgångar med möjlighet till 
god avkastning och utan stora risker. Kapitalplaceringen ska ske på ett 
etiskt försvarbart sätt och till så låg förvaltningskostnad som möjligt. 
Avkastningsmålet är minst 4 procent nominellt årligen, mätt över en 
tioårsperiod, som kan användas för att finansiera verksamheten inom 
förbundet. För att nå målsättningen har SRF en aktiv diskretionär för-
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valtning i både aktiva och passiva fonder som styrs genom riskkontroll.
Förbundsstyrelsen tillsätter en kapitalförvaltningskommitté, vilken 

har att tillse att policyn fullt ut efterlevs och göra riskbedömningar av 
förvaltningen. Kommittén har att följa ett reglemente som beslutas av 
förbundsstyrelsen och består av två förbundsstyrelseledamöter och två 
tjänstemän vid kansliet. Kapitalförvaltningspolicyn och kapitalförvalt-
ningen utvärderas årligen av kommittén. Policyn har inte förändrats 
under året. 

Medlemmar
SRF är en intresseorganisation av och för synskadade, både blinda och 
synsvaga. Våra medlemmar är själva synskadade eller är vårdnadsha-
vare till barn med synskada. Härtill har vi stödjande medlemmar som 
kan vara fysisk eller juridisk person som sympatiserar med SRF:s arbete 
och värderingar.

Det totala antalet medlemmar har minskat till 11 320 (11 908). An-
talet synskadade medlemmar uppgår till 8 121 (8 488) vilket motsvarar 
72,3 % av medlemmarna. 64,6 % av medlemmarna är kvinnor. Antal 
medlemmar 31 år eller yngre har ökat till 707 (625). Antalet juridiska 
medlemmar är oförändrat sju.

Hållbarhetsupplysningar
SRF:s värdering är att respektera varje människas unika och lika värde. 
SRF har utarbetat en policy och åtgärdsplan för att motverka, förebyg-
ga och lösa problem som kan härledas till trakasserier, sexuella trakasse-
rier eller kränkande särbehandling.

På rikskansliet finns en skyddskommitté som löpande arbetar prak-
tiskt med riskanalyser. Nödvändiga åtgärder dokumenteras i en åt-
gärdslista, som även innefattar tidsplaner för genomförande och vem 
som ska vidta åtgärderna.

Eftersom arbetsplatsen består av både synskadade och seende har 
riktlinjer tagits fram för att tydliggöra hur förhållningssätt och ledsag-
ning bör hanteras inom SRF.

Vi vill också bedriva vår verksamhet så klimat- och resurseffektivt 
som möjligt. Som exempel försöker vi boka våra resor klimatsmart och 
vi använder miljömärkt papper, kuvert och trycksaker.

Vår jävspolicy syftar till att förhindra personlig vinning för före-
trädare, vilket gör att företrädarens objektivitet kan ifrågasättas. Den 
omfattar framför allt ledamöterna i förbundsstyrelsen, anställda och 
ledamöter i särskilda grupper som organisationsrådet, kongressen eller 
som förbundsstyrelsen tillsätter.
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Framtida utveckling 
De ekonomiska klyftorna har ökat i Sverige sedan 1990- talet. Klyftor-
na ökar mellan äldre och yngre, mellan sammanboende och ensamstå-
ende föräldrar, mellan dem som har arbete och dem som står utanför 
arbetsmarknaden. SRF:s intressepolitiska arbete är av stor vikt för den 
framtida utvecklingen för synskadade.

Från att ha haft ett demokratiskt ideal där samarbete och dialog 
främjas, så börjar politiken i ökad utsträckning bli en arena för makt-
kamp och populism. För SRF:s målgrupper är det viktigt att vi arbetar 
brett över de partipolitiska gränserna.

Ny teknik bidrar till högre grad av ”självservice” och den personli-
ga servicen avvecklas. SRF är en viktig aktör för att påverka så att de 
tekniska lösningar blir universellt designade och att personlig service 
består för dem som har detta behov.

Den demografiska utvecklingen innebär att vi har allt fler unga och 
äldre, men de i arbetsför ålder ökar inte i samma takt. Brist på personal 
i offentlig sektor står mot ökande förväntningar på välfärd och sam-
hällsutveckling. Coronapandemins konsekvenser för våra äldre är ett 
exempel som visar på tydliga brister.

Olika former av stöd från offentlig sektor är en av de ideella organisa-
tionernas stora inkomstkällor. Aktörer på nationell, regional och lokal 
nivå har ökat sin kritiska granskning av sitt stöd till civilsamhället och 
trenden är att de sätter upp begränsande villkor för sitt ekonomiska 
stöd. Det är av stor vikt att SRF arbetar aktivt med alternativa finansie-
ringskällor.

Det ideella engagemanget tar sig uttryck i andra, mer lösa och infor-
mella former än vad det traditionella föreningslivet erbjuder. Det sätter 
i sin tur press på det befintliga föreningslivet att hitta nya sätt att fånga 
upp medborgares engagemang, men också på att hitta alternativa sätt 
att tillvarata ideellt engagemang. Här måste SRF hitta vägar att anpassa 
sina olika organisationsformer och arbetssätt.

Stöd till forskning och utveckling
Ögonfonden har som ändamål att främja och initiera vetenskaplig 
ögon- och synforskning i syfte att förebygga och behandla ögonsjukdo-
mar samt att effektivt utnyttja kvarvarande synförmåga. Fonden främ-
jar sitt ändamål i huvudsak genom utdelning av forskningsanslag och 
forskningsstipendier. SRF har under 2020 bidragit med 450 tkr (1 150) 
till Ögonfonden. 

På Internationella ögondagen (World Sight Day) den 8 oktober gick 
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Synskadades Riksförbunds ögonvårdspris till docent Inger Berndtsson 
vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs uni-
versitet, och till professor Neil Lagali vid Institutionen för biomedicin-
ska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet. Inger Berndtsson 
har fördjupat kunskaperna om synnedsättningens konsekvenser och 
framgångsfaktorer för en lyckad rehabilitering. Neil Lagali har skapat 
förutsättningar för synskadade med ögonsjukdomen aniridi att möta 
andra i hela Europa med samma diagnos och med forskarvärlden.

Förbundsstyrelsens ordförande delade ut priset på plats i Göteborg 
respektive Linköping. De båda fick dela på prissumman om 100 000 
kr. SRF:s ögonvårdspris delas ut vart tredje år.  

 
Effektrapport 2020
Vi vill uppnå
Synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt 
att ha en social gemenskap och stöd av varandra, så att vi kan leva ett 
aktivt och självständigt liv.

Hur vi verkar
Organisationen präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlem-
mar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna. All vår 
information ges ut i för synskadade läsbar form, så att alla kan ta del 
av den. Vi är en treplansorganisation med lokalföreningar, distrikt och 
riksförbund samt med nationella branschföreningar av synskadade som 
är anslutna till riksförbundet. Synskadefrågorna ser inga landsgränser, 
därför arbetar vi även globalt.

Våra strategier för att uppnå målet
SRF arbetar med tre olika strategier: opinionsbildning, intressepolitiskt 
arbete och genom stöd till individen.

Vår kapacitet och kompetens
SRF har över 11 000 medlemmar, 23 distrikt och 123 lokalföreningar 
över hela landet samt 11 branschföreningar och två nätverk som beva-
kar och agerar för synskadades rätt.

Vi vet vad vi gör
SRF:s kongress, som äger rum vart tredje år, formulerar övergripan-
de mål som omsätts i årliga arbetsplaner. Rikskansliet rapporterar 
regel-bundet till styrelsen om de framsteg som gjorts. Styrelsen har 
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genom detta möjlighet att besluta om omprioriteringar i de fall behov 
föreligger. Vi arbetar löpande med att utveckla former för utvärdering 
och lärande för att förbättra våra resultat.

Som en del i vårt globala arbete besöker vi återkommande våra glo-
bala samarbetspartners för att följa upp och utvärdera insatserna, samt 
för att kunna rapportera till MyRight och ForumCiv.

Vad vi har åstadkommit
SRF har deltagit i arbetet med att Sverige ska granskas av FN:s Barn-
rättskommitté i Genève. Vi har bland annat bidragit med frågor om 
rätten till habilitering, att undantaget i skollagen som innebär rätt att 
neka barn med funktionshinder att börja i en skola, till en gemensam 
frågelista. Arbetet leds av Unicef och ett stort antal barnrättsorganisa-
tioner deltar, vilket innebär att vi på ett bra sätt synliggör frågor som 
rör rättigheter för barn med synnedsättning.

Glädjande nog beslutade Specialpedagogiska skolmyndigheten, 
SPSM, i januari att inte genomföra några förändringar under 2020 
när det gäller kursutbud för punktskriftsläsande barn, elever och deras 
vårdnadshavare. Vi kan konstatera att vårt påverkansarbete under 2019, 
tillsammans med US, bidrog till detta beslut.

För första gången genomfördes en nybörjarkurs i punktskrift för 
personer med dövblindhet. Under fyra dagar i januari på Almåsa deltog 
fyra entusiastiska deltagare med teckentolkar. I maj höll SRF en utbild-
ning på Teams för elever i teckentolkskursen på Västanviks folkhögsko-
la i Leksand. 

572 personer sökte bidrag för olika ändamål från SRF. 439 personer 
har erhållit enskilt bidrag på sammanlagt drygt 2,1 miljoner kronor. 
Könsfördelningen mellan kvinnor och män bland de sökande var 320 
kvinnor och 252 män. 41 av dessa ansökningar gällde barn under 18 år.

2020 fick SRF för första gången möjlighet att – utan kostnad – sy-
nas med information om punktskrift på Arlas mjölk- och yoghurtför-
packningar, som är ett av Sveriges mest lästa medier i tryckt format. 
Totalt sett producerades över 10 miljoner förpackningar med våra två 
motiv, vilket skapade en enorm räckvidd och ökad kännedom om såväl 
punktskrift som SRF. Till kampanjen kopplades även kampanjsidan 
punktskolan.se som bland annat erbjöd möjlighet för skolor att beställa 
ett skolpaket med information om punktskrift till sin klass. Drygt 100 
skolpaket skickades ut till 77 olika orter från Östersund till Lund.

Under våren bildades SRF:s första yrkesnätverk Nätverk för synska-
dade företagare och strax före sommaren Nätverket synskadade med 
ytterligare funktionshinder (NSMYF).
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Disposition av årets resultat
Resultatet av årets verksamhet och förbundets ställning framgår av för-
valtningsberättelsen samt efterföljande resultat- och balansräkningar 
jämte noter och redovisningsprinciper. 

Årets ekonomiska resultat uppgår till 2 593 tkr (-9 494).

Förslag till resultatdisposition
Till förfogande står:
Balanserat kapital 37 537
Årets resultat 2 593
 40 130 

Styrelsen föreslår att:
För utnyttjande av ändamålsbestämda medel -2 760
För avsättning till ändamålsbestämda medel 3 222
I ny räkning överförs 39 668
 40 130
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Resultaträkning
 Not 2020 2019
Verksamhetsintäkter   
Förbundsavgifter 2 617 622
Gåvor 3 28 324 23 778
Bidrag 4 65 477 67 727 
Övriga intäkter  3 744 5 848 
Summa verksamhetsintäkter  98 162 97 975   
 
Verksamhetskostnader 5, 6, 7  
Påverkansarbete   -8 848 -11 253 
Individstöd  -13 781 -16 599 
Internationell verksamhet  -4 056 -5 894 
Uppdragsverksamhet  -30 718 -31 929 
Organisationsstöd  -13 721 -16 797 
Kommunikation, insamling, ögonforskning -23 872 -24 871 
Summa verksamhetskostnader   -94 996 -107 343  
 
Verksamhetsresultat  3 166 -9 368 
 
Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper som  8 -569 885
är anläggningstillgångar   
Räntekostnader 9 -4 -7
Summa resultat från finansiella 
poster  -573 878 
  
Extraordinära poster  0 -1 004
Årets resultat   2 593 -9 494  

Fördelning av årets resultat   
  2020 2019
Årets resultat enligt resultaträkningen  2 593  -9 494
Utnyttjande av ändamålsbestämda  
medel från tidigare år  2 760  5 913
Reservering av ändamålsbestämda
medel som inte utnyttjas under året  -3 222 -1 111
Kvarstående belopp för året / 
förändring av balanserat kapital  2 131  -4 692  
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Balansräkning    
 Not  2020-12-31   2019-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar  
Balanserade utgifter för nytt medlems-
och givarregister 10 6 832 1 452

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 11 570 575 
 

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 12 41 957 47 588 
 

Summa anläggningstillgångar  49 359 49 615 
 
Omsättningstillgångar

Varulager  439 725 
  
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  103 414
Övriga fordringar  1 013 972
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 13 1 320 2 963  
  2 436 4 349 

Kortfristiga placeringar 14 0 0 
 
Kassa och bank 18, 19 16 799 9 946 
 
Summa omsättningstillgångar  19 674 15 020 
 
SUMMA TILLGÅNGAR  69 033 64 635 
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Balansräkning
        Not              2020-12-31   2019-12-31      
EGET KAPITAL OCH SKULDER
 
Eget kapital 

Ändamålsbestämda medel
Alvar och Frida Bloms fond  3 778 3 778
Bäverdals fond för vård och hjälp åt
behövande blinda  2 314 2 808
Eva Björks stipendium  90 90
Avsättning kongressen  2 000 2 000
Övriga avsättningar  7 114 6 158 
  15 296  14 834

Fritt eget kapital
Balanserat kapital  37 537 42 229
Årets resultat efter förändringar av   
ändamålsbestämda medel  2 131 -4 692
   39 668 37 537

Summa eget kapital                     54 964              52 371

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  4 558 3 205
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag  15, 17 510 805
Övriga skulder  1 643 2 003
Upplupna kostnader och    
förutbetalda intäkter 16 7 358 6 251
Summa kortfristiga skulder  14 069 12 264
  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  69 033 64 635

Ansvarsförbindelser 19 50 300
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Förändring av eget kapital 

 Ändamåls- Balanserat Totalt
 best. medel kapital eget
  (inkl. årets  kapital
            resultat)
Ingående balans 2020-01-01 14 834 37 537 52 371
Reserveringar 3 222 -3 222 0
Utnyttjanden -2 760 2 760 0
Årets resultat  2 593 2 593
Utgående balans 2020-12-31 15 296 39 668 54 964
    
Fördelning av årets resultat avser ränta motsvarande avkastningen på 
eget kapital, vilken gottskrivs egna fonder och de ändamålsbestämda 
medel som är arv eller gåvor.

Gåvor och arv inkomna under året där givaren angett att medlen ska 
användas för särskilda ändamål och när medlen helt eller delvis inte 
kunnat användas under räkenskapsåret har fonderna eller de ändamåls-
bestämda medlen ökat.
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Specifikation av ändamålsbestämda medel 

 Ingående  Förändring   Utgående  
   balans
Alvar och Frida Bloms fond 3 778 0 3 778
Bäverdals fond för vård och hjälp åt
behövande blinda 2 806 -493 2 314
Eva Björks stipendium 90 0 90
Avsättning kongressen 2 000 0 2 000
Arbetsmarknad 100 -25 75
Ledarhundsfond 204 -19 185
Gåvor biståndsverksamhet 89 0 89
Internationell konferens, EDF 50 0 50
Internationellt utbyte 308 -139 169
EBU Jämställdhetskonferens 11 0 11
WBU Generalförsamling 300 -300 0
Rörligt administrativt stöd 1 000 -500 500 
Organisationsutveckling 300        0    300
Treårigt projektstöd 515 0 515 
Rehab distrikten 180 21 201
Ombudsmannaträff 3 99 -99 0
Ett relevant och starkt SRF 0 1 500 1 500
Medlemsrekrytering 0 1 500 1 500
Funktionärsutvecklingsprojekt 901 0 901
Punktskriftskampanj 2020 50 -50 0
Uppdatering hemsida 149 -149 0
Tillgänglighetsanpassning hemsida 200 0 200
Informationsmaterial, nytryck, 
produktion 97 -97 0
Medlemsregister, initieringskostnader 600 -600 0 
Uppgradering ekonomisystem 203 -203 0 
Personalutveckling 150 200 350
Arkivarbete och historisk dokumentation 635 -135 550
Gåvor Göte Linghede (Museet) 17 0 1
Summa 14 834 462 15 296
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Kassaflödesanalys
 Not 2020 2019
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat efter finansiella   
poster  3 166 -9 367
Extraordinära poster  0 -1 004
Justeringar för poster som inte 
ingår i kassaflödet 
Avskrivningar   269 159
Resultat vid försäljning av inventarier  -90 -113 
  179 46
 
Resultat från värdepapper som är
anläggningstillgångar  4 59
Resultat från kortfristiga placeringar  0 -6
Erlagd ränta  -4 -1 
  0 52

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av verksamhetskapital 3 345 -10 273

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändringar av varulager  286 -45
Förändring av kortfristiga fordringar  1 913 625
Förändring av kortfristiga skulder  1 805 -1 754  
  4 004 -1 174
Kassaflöde från den 
löpande verksamheten  7 349 -11 447 
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Investeringsverksamheten 
 
 Not 2020 2019
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -5 380 -1 452 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 90 113 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -264 -546
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  -74 887 -54 224
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 79 945 41 966 
Minskning/Ökning av kortfristiga finansiella 
placeringar  0 8 916 
 
Kassaflöde från investerings-   
verksamheten  -496 -5 227

Årets kassaflöde  6 853 -16 674 
 
Likvida medel vid årets början  9 946 26 620
Likvida medel vid årets slut 18 16 799 9 946 
 
 

Noter
Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper
SRF:s årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 (K3), för ideella 
föreningar.
 Från och med 2019 har SRF ändrat princip för posten, resultat från 
värdepapper som är anläggningstillgångar, i kassaflödesanalysen och 
flyttat posten från den löpande verksamheten till investerings-verksam-
heten. 

Övriga tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregå-
ende år.

Förbundsavgifter
Förbundsavgifter avser de av kongressen fastställda avgifterna som  
SRF:s distrikt betalar till riksförbundet. Distriktsavgifterna redovisas 
vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tids- 
period som avses.
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Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken SRF tar emot en tillgång som har ett värde utan 
att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva. Om tillgången 
erhålls därför att SRF uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor 
och SRF har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren 
inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Gåvor redovisas som huvudre-
gel som intäkt när de erhålls. Gåvor som utgörs av annat än kontanta 
medel värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället. Erhållna gåvor 
redovisas netto, det vill säga efter avdrag för de direkta kostnader som 
kan uppkomma vid försäljning av en tillgång. Gåvor där givaren be-
stämt att medlen ska användas till särskilda ändamål särredovisas som 
ändamålsbestämda medel i eget kapital. 

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader redovisas samma 
räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.

Övriga intäkter 
Övriga intäkter omfattar försäljning av Lyckopenningen, försäljning av 
material och annonser, kurs- och deltagaravgifter samt övriga intäkter. 

 
Verksamhetskostnader
Verksamhetens kostnader redovisas utifrån funktion för att återspegla 
SRF:s verksamhet. 

Balansräkningen                                                                        
Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat 
anges. 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning 
beräknas bli betalt.

Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för utveckling av nytt medlems- och givarregister aktiveras 
vartefter de uppkommer. När registret är fullt ut implementerat och i 
drift börjar avskrivning ske linjärt över den bedömda ekonomiska livs-
längden om fem år. Avskrivningen påbörjades i januari 2021.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet och 
skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. 

Datorer ses som förbrukningsinventarier och skrivs av samma år som 
inköpet enligt Skatteverkets anvisningar vad gäller gränsbelopp för 
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aktiveringar, vilket innebär att investeringar understigande 50 % av 
gällande prisbasbelopp kostnadsförs direkt.

Bilar skrivs av på tre år. 
Övriga inventarier skrivs av under fem år.

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav i aktier och andelar värderas till  
det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet enligt portfölj- 
metoden. Om det verkliga värdet har minskat och denna värdenedgång 
bedöms vara varaktig sker en nedskrivning. Vid värderingen tillämpas 
portföljmetoden ”kollektiv värdering”.

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar värderas enligt lägsta värdets princip, det vill 
säga till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på 
balansdagen. 

Varulager
Handelsvaror som är avsedda för försäljning värderas till det lägsta av 
anskaffningsvärdet eller återanskaffningsvärde på balansdagen.

Ändamålsbestämda medel
Ändamålsbestämda medel i balansräkningen avser en del av det egna 
kapitalet som av givare eller donator bestämts ska användas till särskil-
da ändamål eller medel som förbundsstyrelsen beslutat ska användas på 
ett särskilt sätt. När riksförbundet belastas med kostnader för ändamå-
let redovisas dessa i resultaträkningen. Upplösning sker därefter av för 
ändamålet avsatta medel under eget kapital med motsvarande belopp. 

Leasing 
Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella, det vill 
säga leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över 
leasingperioden.

Not 2 – Förbundsavgifter  
 2020 2019
Förbundsavgifter 610 615
Stödjande medlemmar 7 7
Summa 617 622 
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Not 3 – Gåvor
 2020 2019
Gåvor från allmänheten 19 904 16 211
Gåvor från företag  3 8
Arv/testamenten och minnesgåvor 3 907 2 796
Lotterier 4 510 4 763
Summa 28 324 23 778
 
Not 4 – Bidrag
 2020 2019
Statsbidrag för uppdragsverksamheter 31 363 31 363
Statsbidrag organisationsstöd 7 176 6 955
Övriga bidrag från myndigheter 3 707 3 261
Synskadades Stiftelse 17 401 20 464
Övriga bidrag från stiftelser/organisationer:  
Berg / Hedströms fond 50 75
Buscks fond 80 22
Jernemans fond 0 10
Thilanders stiftelse 30 30
Öjarssons stiftelse 15 30
Sjöstrands stiftelse 175 200
Antonius / Bergströms Minnesfond 50 100
Värendsskolans Minnesfond 75 75
Berlins fond 87 86
Rosenkvists fond 317 478
Victor Carlssons stiftelse 387 451
Anders Bergendorffs fond 296 294
Öbergs fond 220 219
Tore Johanssons stiftelse 50 50
E & E Anderssons Minne 10 15
Edgrens stiftelse 850 950
Gerda Roos-Bobergs stiftelse 225 200
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas 
Arbetsnämnd för synskadade 910 1 021
Mönners fond 73 37
Otto Lundgrens stiftelse 55 60
SVCR 500 500
Talboksfonden 50 50
Attefelts Stiftelse, Sv. kyrkan 30 0
Kungaparets bröllopsfond 0 25
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E & M Kanyas Stiftelse 594 69
Ax:son Johnsons fond 50 0
Ebba Danelius stiftelse 250 200
Harry Thulins minnesfond 0 25
Åhléns-stiftelse 70 70
Munthes donationsfond 12 12
E o. E Swanbergs fond 18 18
Stiftelsen Goljes Minne 20 10
Stiftelsen Radiohjälpen 50 70
Dalheimers fond 91 0
Ekmans donationsfond 26 34
Riksarkivets fonder 0 80
Sjöströms fond 0 5
Egeninsatser biståndsprojekt från distrikten 114 113
Totalt övriga bidrag från stiftelser/organisationer 5 830 5 684
Summa 65 477 67 727 
 

Not 5 – Operationell leasing
SRF leasar framför allt kontorslokaler. Kostnadsförda leasingavgifter 
uppgår till 2 822 tkr (2 850 tkr).
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:
 2020 2019
Inom 1 år 2 852 2 819
1–5 år 3 353 6 097
Senare än 5 år 0 0
Summa 6 205 8 916 
 
Avtalsperioden som förföll 2019-12-31 har förlängts med ny period om 
36 månader med hyresvärden Iris Förvaltning AB.

Leasingintäkterna består helt av hyresintäkter. Intäktsförda leasing-
intäkter uppgår till 0 kr (36 tkr).

Framtida leasingintäkter förfaller enligt följande:
 2020 2019
Inom 1 år 0 0
1–5 år 0 0
Senare än 5 år 0        0
Summa 0 0
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Not 6 – Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
samt medelantalet anställda
 2020 2019
Löner och andra ersättningar  
Förbundsstyrelsen och ordföranden 898 977
Övriga anställda 23 750 25 073
Totala löner och ersättningar 24 648 26 050
Sociala kostnader 9 319 9 571
(varav pensionskostnader) (2 377) (1 943)
 
Ersättningar till förbundsstyrelsen avser styrelsearvoden enligt kon-
gressbeslut 2017 samt förlorad arbetsförtjänst och skattepliktiga reseer-
sättningar i samband med sammanträden och övriga uppdrag. Vidare 
ingår lön och arvode för förbundsordföranden. Av pensionskostnader-
na avser 58 tkr (68) förbundsordförande. Förbundsordföranden har 
inget särskilt pensionsavtal utan premier inbetalas enligt KTP-planen 
liksom för övriga anställda.

Nuvarande förbundsordföranden har ett avtal som ger mellan en och 
sex månadslöner i avgångsvederlag om uppdraget avslutas. Detta oaktat 
om uppdraget avslutas genom val eller på egen begäran. Antalet må-
nader som avgångsvederlag betalas beror på uppdragets längd räknat i 
antal år. Samordning sker med annan inkomst.

Förbundsstyrelsens ledamöter uppbär också vissa arvoden från andra 
myndigheter, stiftelser, organisationer och företag, där de sitter i styrel-
ser, nämnder, råd, arbetsgrupper och liknande nominerade eller utsed-
da till representanter för riksförbundet eller för Synskadades stiftelse. 
Det sammanlagda beloppet för samtliga styrelsemedlemmar har under 
2020 varit 151 tkr (161). De organisationer man fått ersättning från 
är Synskadades stiftelse, Iris Förvaltning AB, Nationalföreningen för 
trafiksäkerhetens främjande (NTF), Gerda Roos-Bobergs stiftelse, My-
Right, Trafikverket, Taltidningsnämnden och Punktskriftsnämnden.

I beloppet för övriga anställda ingår för 2020 utbetalda arvoden och 
förlorad arbetsförtjänst om totalt 822 tkr (1 197).
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Medelantalet anställda
                   2020                                                     2019
Kvinnor      Män      Annan             Kvinnor       Män      Annan
      37            18            1                           36           18             1
     
Av de anställda var 20 synskadade (23) och 36 seende (32). 

Uppgifterna avser antalet personer/tjänster vid rikskansliet per den 
31 december respektive år och inkluderar ordförande. I rikskansliet 

har inräknats personal i Enskede och personal som arbetar på annan 
ort.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare på balansdagen

                          2020                            2019
 Kvinnor Män Kvinnor Män
Styrelsen 7 6 7 6
Ledande tjänstemän     
exklusive ordförande 4 1 2 1

Not 7 – Avskrivningar av materiella anläggningstillgång-
ar
 2020 2019
Inventarier 87 62
Bilar 182 97
Summa 269 159 

Not 8 – Resultat från värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar
 2020 2019
Utdelningar 4 59
Resultat försäljning -573 826
Summa -569 885 
 

Not 9 – Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
 2020 2019
Övriga finansiella kostnader -4 -7
Summa -4 -7 
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Not 10 – Immateriella anläggningstillgångar
 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 1 452 0
Inköp 5 380 1 452
Försäljningar och utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 6 832 1 452

Ingående avskrivningar 0 0
Försäljningar och utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0
Utgående värde 6 832 1 452

Not 11 – Materiella anläggningstillgångar
 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 3 304 3 225
Inköp 264 546
Försäljningar och utrangeringar -2 582 -467
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 986 3 304

Ingående avskrivningar -2 729 -3 037
Försäljningar och utrangeringar 2 582 467
Årets avskrivningar -269 -159
Utgående ackumulerade avskrivningar -416 -2 729
Utgående värde 570 575 
 

Not 12 – Långfristiga värdepappersinnehav
 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 47 588 34 504
Förvärv 74 887 54 224
Försäljning -80 518 -41 140
Utgående anskaffningsvärde 41 957 47 588
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                         2020-12-31    2019-12-31
Specifikation av värde- Bokfört Marknads-   Bokfört Marknads-
papper värde värde värde värde
Allianz Euroland Equity   0 0 1 723 1 855
Cicero Avkastningsfond 0 0 2 267  2 307
Danske Invest European C. 0 0 1 383 1 410
F&C BMO Responsible Gl. 476 525 924 973
Handelsbanken Amerikafond 0 0 2 514 2 797
Handelsbanken Europafond 63 70 1 116 1 206
Handelsbanken Norden S  3 392 3 901 4 189 5 112
Handelsbanken Sverige 0 0  1 599 1 920
Odin Sverige C 3 889 4 719 0 0
Pareto Global Corp Bond 0 0 1 527 1 550
SEB Företagsobligationsfund 0 0 3 730 3 689
Simplicity Företagsobligation 0 0 1 741 1 796
Simplicity Global Corporate   0 0 3 376 3 429
Simplicity Likviditet 0 0 2 038 2 054
Simplicity Småbolag Sverige 0 0 2 541 3 457
Sparinvest SICAV – Value B. 0 0 1 419 1 446
Spiltan Aktiefond Stabil 3 300 3 921 2 746 3 447
SPP Aktiefond Japan 256 285 0 0
SPP Aktiefond USA 0 0 4 595 5 757
SPP FRN Företagsobl.fond 0 0 5 374 5 495
SPP Global Solutions 4 612 5 579 0 0
SPP Korträntefond 11 886 11 941 0 0
Swedbank Robur Acces USA 0 0 1 108 1 154
Swedbank Robur Rte kort 12 773 12 773 0 0
Öhman Etisk Index Japan 0 0 1 678 1 729
Öhman Etisk Index USA 1 310 1 435 0 0
Summa aktier & andelar 41 957 45 149  47 588 52 583

Not 13 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 2020-12-31 2019-12-31
Upplupna bidrag från Arbetsförmedlingen 249 258
Upplupet arv  365 935
Övriga poster 706 1 770
Summa 1 320 2 963 
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Not 14 – Kortfristiga placeringar
 2020-12-31 2019-12-31
Nordea Korttidsränta, bokfört värde 0 0
Summa 0 0

Nordea Korttidsränta, marknadsvärde 0 0 
 
 
Not 15 – Skuld, erhållna ej utnyttjade bidrag
 2020-12-31 2019-12-31
Synskadades stiftelse, tilläggsbidrag 2019 0 419
Almåsa Havshotell AB 510 326
Privaträttsliga bidrag till verksamheten 0 60
Summa 510 805
   
Not 16 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2020-12-31 2019-12-31
Upplupen semesterlöneskuld inkl. soc. avg.  1 018 1 858
Upplupna löner och sociala avgifter 78 79
Beviljade ej utbetalda bidrag enskilda 163 15
Upplupen kostnad för inköp av ledarhundar 3 589 2 853
Övriga poster 2 510 1 446
Summa 7 358 6 251 
 

Not 17 – Vidareförmedlade bidrag
 2020-12-31 2019-12-31
Ingående skuld 0 0
Under året mottagna offentliga bidrag 0 217
Under året förmedlade offentliga bidrag 0 -217
Utgående skuld 0 0

Not 18 – Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
 2020-12-31 2019-12-31
Kassamedel 1 1
Banktillgodohavande 15 956 8 917
Nordea Inlåningskonto (resegaranti) 701 701
Likvida medel kapitalförvaltning 141 327
Summa 16 799 9 946
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Not 19 – Ansvarsförbindelse
 2020 2019
Resegaranti 50 300 

Not 20 – Väsentliga händelser 
efter räkenskapsårets utgång
En ordförandelägenhet enligt bifallen motionen från kongressen 2017 
är köpt i februari 2021. Den är belägen i en bostadsförening i Enskede. 

En positiv händelse på det nya året är att SRF Synlinjen övergår från 
projektform till permanent verksamhet. Synlinjen är kostnadsfri råd-
givning inom synrelaterade frågor. 

Från halvårsskiftet är planen att SRF inte längre ska hantera lager 
eller försäljning av Lyckopenningen. I stället ska ett partnerskap knytas 
med extern aktör baserat på upplåtande av rätt att använda Lyckopen-
ningen som varumärke. 

Till följd av coronapandemin fick hela SRF organisationen ställa 
om och genomförde verksamheten på nya sätt, men tyvärr också i hög 
utsträckning ställas in, vilket även kan komma att påverka resultatet 
2021.

Not 21 – Definition av nyckeltal 
Ändamålskostnader i %: ändamålskostnader / totala intäkter. 
Administrationskostnader i %: administrationskostnader inklusive 
insamlingskostnader / totala intäkter.
Täckningsbidrag i %: bruttovinst / försäljningsintäkter.
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Stöd gärna vårt arbete. 
Pg 90 00 90-2

Synskadades Riksförbund är landets företrädare  
för personer med synnedsättning.

Detta material finns i följande versioner: på papper i tryckt text,  
som punktskrift, som word-fil, samt inläst på CD i DAISY-format. 
Beställs hos SRF Materialservice, tel: 08-39 92 20  
eller via e-post: material@srf.nu

Synskadades Riksförbund · 122 88 Enskede
tel: 08-39 90 00 · info@srf.nu · www.srf.nu


