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Förvaltningsberättelse
Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet 
och jämlikhet på alla områden samt att skapa social gemenskap och 
stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Våra mål är långsiktiga och en del frågor äger vi inte själva, vilket 
påverkar våra resultat. Positivt är att det finns både myndigheter och 
andra organisationer som stödjer eller arbetar mot samma mål som vi.

Årets kraftsamling
Kampen för att få behålla schablonen i handikappersättningen var den 
enskilt största frågan första halvåret 2018. Det var en massiv insats från 
SRF:are runt om i hela landet, och metoder som användes var lokala 
möten med riksdagsledamöter, inlägg i sociala medier, mejl, insändare 
och debattartiklar samt inte minst vår namninsamling. Den 27 febru-
ari samlades cirka 200 personer i snöyra och 12 minusgrader för ett 
möte på Mynttorget utanför riksdagshuset. Vårt krav var att få behålla 
schablonbeloppen när handikappersättningen skulle bli till merkost-
nadsersättning. Här överlämnade SRF vår namninsamling med 2716 
namn till Marie Olsson (S), som företrädde riksdagens socialförsäk-
ringsutskott. 

Dagen därpå medverkade vi i P1 Morgon, och ytterligare ett par 
veckor senare fanns vi med som förstanyhet i SVT Rapport.

Slutligen blev det ett enigt utskott som föreslog att schablonen skulle 
kvarstå för blinda och döva när handikappersättningen den 1 januari 
2019 skulle ändras till merkostnadsersättning. Den 13 juni klubbades 
beslutet i riksdagen. Detta var en mycket stor intressepolitisk framgång 
för SRF.

Levnadsnivåundersökning
I juni blev SRF:s stora levnadsnivåundersökning bland synskadade 
klar. Den tog upp aspekter som arbete, hälsa och ekonomi. Bland annat 
kunde vi se att sysselsättningsgraden sjunkit från 53 procent i tidigare 
mätningar till att nu endast vara 47 procent. Resultat från undersök-
ningen har bland annat förts fram i olika sammanhang under poli-
tikerveckan i Almedalen. Undersökningen var också grunden för ett 
möte med Arbetsförmedlingens generaldirektör i augusti.
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Ledsagarservice
SRF verkar för en ledsagarservice av god kvalitet. 

Både LSS-utredningen och utredningen om framtidens socialtjänst 
har pågått under året. SRF:s förbundsordförande har deltagit som 
expert i LSS-utredningen. Vi har också deltagit i Funktionsrätt Sveriges 
arbetsgrupp med syfte att bidra med underlag till LSS-utredningen och 
dess experter.

Under hösten sände SRF in en skrivelse till LSS-utredningen. I 
denna pekade vi på behovet av förändringar i definitionen av person-
kretsen, så att det kan säkerställas att gravt synskadade, blinda och 
dövblinda har rätt till LSS-insatser samt på vikten av att insatsen led-
sagarservice utvecklas och blir mer träffsäker genom kompletterande 
stöd.

Digital tillgänglighet och syntolkning
SRF har fortsatt arbeta för att fler synskadade ska kunna ta del av infor-
mation och utföra ärenden via internet och smarta telefoner. 

Den 10 maj arrangerade vi vårt årligen återkommande dialogmö-
te med samtliga aktörer som har uttags- och insättningsautomater i 
Sverige. Effekten av detta är att leverantörerna medvetandegörs om 
synskadades behov och kan ta hänsyn till dessa vid utformningen av 
automaterna.

Den 27 september hade vi ett möte med Filminstitutet eftersom det 
inte längre är möjligt för våra distrikt att söka bidrag för att arrangera 
syntolkningar av filmer som har ett förinspelat syntolkningsspår som 
tillhandahålls genom mobilappar.

Den 17 oktober deltog vi i ett seminarium om tillgängliga betaltjäns-
ter som Konsumentverket ordnade. Viktiga aktörer, såsom Bankfören-
ingen och Klarna deltog. Efter mötet har uppföljningar gjorts med flera 
av aktörerna. Effekten är på lång sikt att underlätta för synskadade att 
kunna betala fakturor, räkningar etc.

SRF har i SVT:s brukarråd tagit upp hur möjligheten att ta del av 
syntolkade program och uppläst text på ett användarvänligt sätt kan 
utvecklas.

SRF har följt processen kring införandet av EU:s webbtillgänglig-
hetsdirektiv. Direktivet innebär i korthet att offentliga webbplatser och 
appar ska vara tillgängliga. Vi har besvarat departementspromemorian 
som låg till grund för genomförandet i Sverige. Den 13 november träf-
fade vi generaldirektören för den nya digitaliseringsmyndigheten som 
får främjande- och tillsynsansvar för att direktivet följs.
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Fysisk tillgänglighet 
I samband med Transportstyrelsens översyn av förarutbildningssyste-
met för körkort B, har SRF pekat på behovet av att kunskapen om den 
vita käppen måste stärkas i teoriundervisningen.

SRF har bevakat Boverkets översyn av föreskrifterna för enkelt av-
hjälpta hinder, samt följt arbetet i kommittén för modernare byggregler. 
SRF har deltagit i en referensgrupp för att ta fram föreskrifter till den 
nya lagen om bostadsanpassningsbidrag, som trädde i kraft den 1 juli.

Valet och våra valfrågor 
Som stöd till de olika organisationsleden inom SRF upprättades en 
handlingsplan inför de allmänna valen 2018 med valdag den 9 sep-
tember. Ett gemensamt tema var ”Rätten att komma ut” i betydelsen 
synskadades rätt att kunna röra sig och vara delaktiga i samhället. 
Riksförbundet gjorde en broschyr för att uppmärksamma fyra viktiga 
förslag på nationell nivå: Att bilda ett nationellt kunskapscenter för 
arbetslivsinriktad rehabilitering, att förbättra LSS och införa ”synstöd”, 
krav på lagstiftning om god kvalitet i färdtjänsten samt krav på cyklars 
och motorfordons väjningsplikt för den vita käppen.

Den valgrupp som förbundsstyrelsen utsett, träffade under våren och 
försommaren olika företrädare för sju av riksdagspartierna. Förutom de 
fyra valfrågorna diskuterades också hur tillgänglig partiernas valinfor-
mation är och vad som kan göras för att personer med synnedsättning 
ska kunna delta i det politiska livet. Vi spred information om mötena 
på en temasida om valet som lades upp på srf.nu. 

Veckorna innan valet genomfördes en valstugeundersökning på 
temat ”tillgängligt valmaterial”. SRF:are gick ut och besökte partiernas 
lokala valstugor på 48 orter runt om i landet. Resultatet blev nedslåen-
de: Endast i 12 av 301 valstugor (4 procent) fanns information i något 
format som kan vara tillgängligt för synskadade. I många valstugor 
hänvisade valarbetarna till partiets hemsida. Undersökningen gav 
möjligheter att lyfta fram frågor som är viktiga för synskadade, såsom 
bristen på tillgänglig information och det faktum att en stor grupp av 
synskadade inte har tillgång till internet som informationskälla.

Projektet Idrott, aktivitet och hälsa
Arvsfondsprojektet om idrott, aktivitet och hälsa för barn och unga 
med synnedsättning har under projektets tredje och sista år arbetat 
intensivt med att slutföra skriftligt material samt kompletterande fil-
mer. En slutkonferens planerades och genomfördes den 12 november. 
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Konferensen innehöll information om projektets resultat och ett pa-
nelsamtal med Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör, 
Riksidrottsförbundets ordförande, Parasportförbundets generalsekrete-
rare, Gymnastik- och idrottshögskolans rektor och en medarbetare från 
Folkhälsomyndigheten. Effekterna av projektet är att det nu är lättare 
att få information om vad som kan underlätta synskadade ungdomars 
möjligheter att idrotta och i förlängningen öka ungdomarnas inklude-
ring i idrottsaktiviteter. 

Internationell verksamhet
På det internationella planet arbetar SRF med samverkan, erfarenhets-
utbyte och påverkansarbete på nordisk, europeisk och global nivå. SRF 
har här ett organiserat samarbete med andra synskadeorganisationer.

Tillsammans med organisationer av och för personer med synned-
sättning i Afrika, Latinamerika och Östeuropa bedriver SRF part-
nerskapsprojekt, så att de kan bedriva påverkansarbete och hävda sina 
rättigheter på nationell och lokal nivå. Under 2018 har arbete i projekt 
genomförts i: 

Tanzania
Ökad tillgång till inkluderande utbildning och sjukvård för personer 
med albinism och synnedsättning i nio distrikt i Tanzania. 

Rwanda 
Rwanda Union of the Blind ska stärkas som organisation. Ökat del-
tagande för personer med synnedsättning i ekonomiska och sociala 
aktiviteter i nio distrikt i Rwanda. 

Nicaragua 
Förbättra tillgången till inkluderande undervisning och integrering i 
arbetslivet för synskadade i Nicaragua för att i förlängningen förbättra 
synnedsattas levnadsvillkor. Synskadeorganisationen OCN ska också 
arbeta för att organisationen ska bli en stark påverkansaktör nationellt 
och lokalt i Nicaragua. 

Bosnien-Hercegovina
Förbättra den långsiktiga hållbarheten hos synskadades regionala orga-
nisation i Sarajevo, USGKS, och andra organisationer för blinda inom 
Federationen genom utbildning, opinionsbildning och medvetandegö-
rande. 
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Afrika-regionalt 
Stärka kapaciteten hos African Union of the Blind, Ghana Blind Union 
och Namiban Federation of the Visually Impaired att förbättra mänsk-
liga rättigheter för personer med synnedsättning i Afrika genom att 
använda FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions-
nedsättning som påverkansverktyg.

Juridiskt stöd
SRF har en jurist anställd som främst ger stöd till medlemmar i juri-
diska frågor som har anknytning till funktionsnedsättningen. SRF vill 
med denna verksamhet uppnå att synskadade kan hävda sin rätt att leva 
ett aktivt och självständigt liv. En stor del av ärendena avser som tidi-
gare år ledsagning enligt LSS och socialtjänstlagen. Trenden är fortfa-
rande densamma, att personer har blivit av med sina LSS-insatser, och 
att många har fått radikalt minskat antal timmar ledsagning. Denna 
utveckling har pågått under flera år och leder till begränsningar i syn-
skadade personers indivi-duella frihet. Anmärkningsvärt är att antalet 
ärenden gällande handikappersättning ökat och är i stor utsträckning 
koncentrerade till årets senare hälft. Det har då i många fall handlat 
om personer, som varit beviljade ålderspension i flera år där försäkrings-
kassan nu har tagit beslut om att minska handikappersättningen.

Rättighetsprojekt 
I september drogs vårt nya projekt igång. Målet är att personer med 
synnedsättning ska få ökade kunskaper om vilka olika rättigheter man 
har utifrån gällande lagstiftning och få lära sig att göra ansökan om att 
få del av dessa rättigheter på ett korrekt och effektivt sätt efter vars och 
ens behov.

Barn och anhörigverksamhet
I september genomförde SRF en föräldrakurs med en blandad grupp 
föräldrar som hade barn från åldern 2 år upp till 14 år. Föräldrakursens 
målgrupp var föräldrar till barn med svår synnedsättning eller blindhet 
utan ytterligare funktionsnedsättningar. Föräldrarna fick möjlighet att 
bland annat dela erfarenheter och få veta mer om punktskrift. Effekten 
av denna kurs är enligt utvärderingen från föräldrarna ett ovärderligt 
erfarenhetsutbyte i en annars ensam vardag samt att få information 
som är viktig i föräldrarollen då man har ett synskadat barn. 

I juni genomförde SRF ett sommarläger. Det var 34 barn och unga 
mellan 7 och 16 år som deltog på lägret. 
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Under hösten anordnades en helg med 14 barn och ungdomar där de 
bland annat fick pröva på dans och drama. 

Åtta ungdomar åkte på SRF:s andra språkresa som gick till Birming-
ham under höstlovet 2018. Syftet med resan var att ungdomar med 
synnedsättning skulle få en chans att få åka på en språkresa och samti-
digt få den hjälp och det stöd de behöver.

Kulturprojekt 
I september startade vi upp projektet ”Skapa loss” som ska skapa arenor 
för medlemmarnas kultur- och hantverksutövande, genom att stötta 
lokal prova-på och cirkelverksamhet samt genomföra inspirerande regi-
onsammankomster med kulturtema. 

Invandrarverksamhet
I maj genomförde SRF en integrationsskurs för synskadade kvinnor. 
Både kvinnor med invandrarbakgrund och kvinnor födda i Sverige del-
tog. Kursen innehöll erfarenhetsutbyte, diskussioner om bland annat 
kulturkrockar, jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Rekreationsverksamhet
SRF Fritid arrangerar semesterresor inom och utom landet för medlem-
mar i SRF. Deltagarna betalar sina egna kostnader och SRF Fritid till-
handahåller ledsagare och tillgänglig information. SRF vill med denna 
verksamhet bidra till en mer aktiv fritid och möjligheter till rekreation 
för synskadade. För många synskadade ensamstående eller par där båda 
är synskadade är SRF Fritid enda möjligheten att åka på semester utan 
extra kostnad.

SRF tillhandahåller också rekreationsvistelse i tillrättalagd miljö för 
enskilda personer med funktionsnedsättning på Almåsa Kursgård i 
Väster Haninge under sommar, påsk och jul/nyår. Fritidsledare ordnar 
aktiviteter för den som så önskar. Syftet med rekreationsverksamheten 
är att skapa social gemenskap och ge möjligheter till erfarenhetsutbyte 
synskadade personer emellan. Det är inte ovanligt att personer får vän-
ner för livet under rekreationsvistelsen på Almåsa.

Ledarhundsverksamhet
SRF har viss myndighetsutövning inom ledarhundsverksamheten när 
det gäller tilldelning och återtagande av ledarhundar för synskadade. 
2018 köptes 40 ledarhundar. 42 personer har fått ny ledarhund. Vid 
slutet av året stod 52 personer på väntelistan för att tilldelas en ledar-
hund. 
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Studier
SRF tillhandahåller anpassade studiematerial till synskadade och döv-
blinda personer så att de på ett enkelt sätt kan delta inom folkbildning-
en, som omfattar statsbidragsfinansierade studiecirklar samt långa och 
korta kurser vid folkhögskolor. 

Vi bedriver undervisning i punktskrift för vuxna personer med 
synskador, vilket ger dem goda kunskaper om hur de kan underlätta sin 
vardag. Vi stöttar även distrikt och lokalföreningar i olika former för att 
stimulera och öka intresset för punktskrift.

En nybörjarkurs i musiknoter i punktskrift genomfördes i november. 
I december anordnades en kurs där deltagarna fick en unik chans att 
få svar på varför just punktskriften kan berika livet. Effekten av denna 
verksamhet är att personer som annars skulle vara helt utan skriftspråk, 
kan få en möjlighet till detta genom punktskriften. 

Information om Synskadades Riksförbund
Organisationsnr: 802007-3436. Säte: Stockholm, Sverige

Ändamål
Synskadades Riksförbund, SRF, är en intresseorganisation av  
synskadade, både blinda och synsvaga. 
Vi har slutit oss samman i Synskadades Riksförbund för att utifrån 
tanken om alla människors 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.

Synskadades Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst  
obunden organisation som tar avstånd från all form av diskriminering. 
Organisationen bildades 1889 under namnet De Blindas Förening  
och ombildades 1976 till Synskadades Riksförbund.

Organisation
SRF är en ideell förening med treplansorganisation, dvs med ett riks-
förbund, 23 distrikt och 132 lokalföreningar. Nationella branschfören-
ingar av synskadade kan anslutas till riksförbundet. 11 branschfören-
ingar har beviljats inträde.

Medlem är ansluten till SRF och väljer själv var medlemskapet ska 
utövas. Medlem ska ange vilken lokalförening eller vilket distrikt och/
eller vilken branschförening eller vilka branschföreningar han/hon vill 
ansluta sig till.
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Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen har under året haft 11 sammanträden, varav 4 per 
telefon. Arbetsutskottet (AU) har haft 7 möten under år 2018.

En representant för Riksorganisationen Unga med synnedsättning 
(US) samt valberedningen har inbjudits att vara adjungerade till För-
bundsstyrelsen. Ofta har även en verksamhetsrevisor deltagit. 

Under 2018 har förbundsstyrelsen haft följande sammansättning:
Håkan Thomsson, Tierp, förbundsordförande
Niklas Mattsson, Fjärås, 1:a vice ordförande
Maria Thorstensson, Kristianstad, 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, Svängsta
Anita Svenningsson, Jönköping
Peter Tjernberg, Alnö
Annika Östling, Sundborn

En arbetsgrupp inom förbundsstyrelsen, etikgruppen, har arbetat med 
insamlingsetiska frågor samt övriga etiska frågor.
Verksamhetsrevisorerna har kontinuerligt granskat förbundets verk-
samhet. 
Organisationsrådet sammanträdde två gånger under året, båda gånger-
na i Stockholm.

Rikskansliet
SRF hyr kanslilokaler i Enskede strax söder om centrala Stockholm.  

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

Betydande samarbeten
SRF är medlem i Lika Unika, som är en federation som vill öka res-
pekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta 
och bidra i samhället. Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för 
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personer med funktionsnedsättning, framförallt utifrån funktions-
hinder kopplat till syn, hörsel och rörelse. I december beslutade SRF:s 
förbundsstyrelse att begära utträde ur Lika Unika från utgången av år 
2019. 

SRF är också medlem i MyRight, som är en Sida finansierad 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.

Väsentliga händelser i framtiden 
Regeringen har givit Myndigheten för Delaktighet, MFD i uppgift att 
tillsammans med SRF utreda om huruvida MFD eventuellt ska ta över 
myndighetsansvaret för ledarhundarna. Detta är en mycket viktig fråga 
både för de ledarhundsförare som direkt berörs och för SRF som orga-
nisation. Riksdagen väntas fatta beslut i denna fråga under 2019. 

2019 firar SRF 130 år. Detta vill vi fira genom att genomföra ett 
medlemsforum i maj. Förbundsstyrelsen satte upp målsättningen att 
1000 medlemmar ska få möjlighet att delta under vårt medlemsforum 
som har temat ”spräng gränserna”. Detta mål uppnåddes med råge och 
SRF kommer verkligen att spränga gränserna med antalet deltagare.

Resultat och ställning
Verksamhetens resultat redovisar ett överskott med 2 635 tkr, att jäm-
föras med -836 tkr år 2017. De totala verksamhetsintäkterna har ökat 
med 2,5 Mkr mot föregående år och verksamhetskostnaderna har 
minskat med 1,0 Mkr. Resultatet från finansiella investeringar uppgick 
till 823 tkr (3,7 Mkr).

Årets resultat innan extraordinära intäkter uppgick till 3,5 Mkr (2,8 
Mkr). Föregående år erhöll SRF en extraordinär intäkt med 9,6 Mkr. 
Totalt eget kapital uppgår till 61,9 Mkr (58,4 Mkr). Det fria egna kapi-
talet blir vid 2018 års utgång 42,229 tkr (42,203 tkr), en ökning med 
26 tkr. Ändamålsbestämda medel vid årets utgång är 19,6 Mkr. Det är 
en nettoökning med 3,4 Mkr mot föregående år. 

Verksamhetsintäkter
Totalt är verksamhetsintäkterna 97,7 Mkr (95,2 Mkr). Främst beror 
ökningen på statsbidrag och bidrag från organisationer och gåvor från 
allmänhet.

Distriktsavgifter avser de av kongressen fastställda avgifterna som 
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SRF:s distrikt betalar till riksförbundet. På kongressen i oktober 2017 
beslutades att distriktavgiften från 2018 ska vara 50 kr för alla medlem-
mar över 31 år.

Handikapporganisationer erhåller statligt organisationsstöd från 
Socialstyrelsen, vilket särredovisas i not 4.

Bidraget från myndigheten MyRight skiljer sig markant mot före-
gående år med 4 Mkr mindre eftersom MyRight från 2018 betalar ut 
bidraget direkt till internationella samarbetspartners utan att passera 
SRF.

Anslag uppdragsverksamhet avser statliga bidrag till verksamheter 
som SRF bedriver på uppdrag av myndigheter. Övriga bidrag från 
myndigheter innefattar bidrag från offentligrättsliga organ från All-
männa arvsfonden (projektbidrag), Arbetsförmedlingen (lönebidrag, 
bidrag till personligt biträde samt trygghetsanställning) samt Special-
pedagogiska skolmyndigheten (studiematerial / folkbildning).

Arv och gåvor
Synskadades Riksförbund har tacksamt tagit emot arv, gåvor och 
överskott från lotterier på totalt 23,6 Mkr (22,7 Mkr), fördelat enligt 
nedan.

 2018 2017 2016 2015 2014 
Testamenten/ 
minnesgåvor 4 095 7 241 979 7 456 3 297 
Lotterier 5 915 2 019 4 463 3 298 7 795  
Kampanjer  
(bl.a. kalendern) 13 275 12 653 12 435 11 040 9 921  
Gåvor från företag 0 243 115 314 286  
Övriga gåvor 344 533 764 495 714  
Totalt 23 629 22 689 18 756 22 603 22 013  

Kalendern
Årets ledarhundsvalpar, kalender 2019 skickades ut till 2 miljoner hus-
håll (1,75 miljoner) i syfte att dels öka kännedom och kunskap om SRF 
och dels ge en möjlighet att ekonomiskt stödja organisationen.

Då kalenderns ekonomi inte följer räkenskapsåret kan det vara av 
intresse att jämföra de olika kalendrarnas totala intäkter och kostna-
der. Observera att kalendern för 2019 till största delen berör ekonomin 
räkenskapsår 2018 och så vidare.
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 2019 2018 2017  2016 2015 
Intäkter 13 477 12 806 11 995 11 029 9 960 
Kostnader -5 832 -5 115 -4 830 -4 588 -4 571 
Resultat 7 645 7 691 7 165 6 441 5 389 
 
Siffrorna för 2019 års kalender är t o m 28 februari 2019.

Lyckopenningen
Lyckopenningens ekonomiska utveckling under de senaste fem åren:
 2018 2017 2016 2015 2014
Intäkter 3 869 3 968 4 315 4 508 4 569
Kostnader -3 087 -3 381 -3 325 -3 121   -3 078 
Resultat 782 587  990 1 387 1 491

Bidrag från Synskadades stiftelse
Synskadades stiftelse har som ändamål dels att mottaga och förvalta 
medel som tillfaller stiftelsen, 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 upp-
draget att förvalta stiftelsen tillfalla Synskadades stiftelse. Då SRF är 
mottagare av arv och det i testamentet finns angivet ett specifikt ända-
mål, skall SRF:s ledningsgrupp besluta om huruvida arvet ska tillfalla 
SRF eller förvaltas av Synskadades stiftelse.

Stiftelsen delar årligen ut drygt 14 Mkr till SRF. Synskadades stiftelse 
beviljade SRF ett bidrag om 17,9 Mkr (14,7 Mkr) för året i syfte att del-
finansiera förbundets olika verksamheter enligt följande, belopp i tkr:
Ögonforskning 1 000
Individstöd 1 542
Rehabiliterings- och habiliteringsverksamhet 550
Barn- och föräldraverksamhet 300
Rekreation för synskadade 2 651
Ekonomiska bidrag till behövande synskadade 1 175
Internationell verksamhet 1 000
Stöd till distriktens arbete för uppsökande
verksamhet 5 500
Undervisning och utbildning 831
Göra information tillgänglig för synskadade 1 000
Uppsökande verksamhet 300
Aktivitetsbidrag på Almåsa havshotell 2 030
Summa 17 879
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Verksamhetskostnader
Totalt är verksamhetskostnaderna 95,1 Mkr (96,1 Mkr). Främst beror 
minskningen på kongressens kostnader föregående år samt att samar-
betspartners för den internationella verksamheten får bidrag direkt från 
MyRight från och med 2018.

De gemensamma kostnaderna för förtroendemannaorganisationen, 
ledning / personal, ekonomiadministration, kontorsservice och lokaler 
m.m. 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 2018 till 16 088 tkr (17,180 tkr).

SRF har under året erhållit rabatter på pensionspremierna med ett 
belopp om 662 tkr (1 025 tkr).

5 år i sammandrag (i Mkr)
 2018 2017 2016 2015 2014  
Verksamhetsintäkter 97,7 95,2 91,9 93,8 91,3  
Verksamhetskostnader -95,1 -96,1 -95,1 -89,6 -90,1  
Verksamhetsresultat 2,6 -0,8 -3,2 4,2 1,2  

Finansiella intäkter 0,8 3,7 3,2 0,1 4,4 
Extraordinära intäkter 0 9,6 0 0 0
Förändring ändamåls-
bestämda medel -3,4 -4,8 0,1 -3,3 -1,8 
Årets resultat 0 7,7 0,1 1,0 3,8 

Balansomslutning 76,4 68,2 54,9 57,2 51,3 

Medelantal anställda 56 58 56 58    59 

Antal medlemmar 12 002 12 120 12 284        11 737      12 705 

Finansiella instrument
Samarbetet med SRF:s kapitalförvaltare Söderberg & Partners fortsät-
ter. All direktavkastning och alla rabatter på avgiften som SRF erhåller 
återinvesteras. Under 2016 gjordes en etisk översyn av placeringarna. 
Söderberg & Partners ska på SRF:s uppdrag utföra en diskretionär 
portföljförvaltning avseende finansiella instrument utifrån SRF:s kapi-
talförvaltningspolicy.

Portföljens utveckling under 2018 blev -3,5 % (8,5 %) mot -1,2 % 
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(3,9 %) för jämförelseindex. Under december månad minskade portföl-
jens värde med 3,9 % och det fanns eventuellt ett nedskrivningsbehov 
med 824 tkr. Under de två första månaderna 2019 har värdet på port-
följen återhämtat sig med 5,5 % varför förbundsstyrelsen inte ser be-
hovet av att skriva ned värdet på balansdagen då värdenedgången inte 
bedömdes vara varaktig.

Placeringspolicy
Organisationen har en fastställd kapitalplaceringspolicy, 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. 
Förbundsstyrelsen tillsätter en kapitalförvaltningskommitté, vilken 
har att tillse att policyn fullt ut efterlevs. Kapitalplaceringspolicyn och 
kapitalförvaltningen utvärderas årligen av kommittén. För information 
om fördelning av värdepappren, se not 11.

Medlemmar
Synskadad medlem ska antingen själv vara synskadad med så nedsatt 
synförmåga efter korrektion att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig 
skrift eller att med synens hjälp orientera sig eller på grund av synska-
dan ha andra väsentliga svårigheter i den dagliga livsföringen, eller vara 
vårdnads-havare till barn med synskada enligt ovan som ej har fyllt 
18 år. Stödjande medlem kan vara fysisk eller juridisk person och ska 
sympatisera med SRF:s arbete och värderingar. Samtliga medlemmar 
ska under året ha betalt fastställd medlemsavgift.

Antal synskadade medlemmar är 8 585 (8 675). Antal stödjande 
medlemmar är 3 417 (3 445).

Stöd till forskning och utveckling
SRF är en av parterna i Synfrämjandet, ett informations- och erfaren-
hetsutbyte mellan SRF, Sveriges ögonläkarförening, Sveriges optikers 
riksförbund samt Föreningen för synrehabilitering.

Synfrämjandet utser även ledamöter till Ögonfonden. SRF har under 
2018 bidragit med 1 280 tkr (850 tkr) till Ögonfondens kapital. Fon-
dens ändamål är att, via stipendier, stödja svensk ögonforskning.
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Förslag till disposition av förbundets vinst
Till förfogande står:
Balanserad vinst 42 203
Årets vinst 3 458
 45 661

Styrelsen föreslår att:
För utnyttjande av ändamålsbestämda medel  1 656
För avsättning till ändamålsbestämda medel -5 088
I ny räkning överförs 42 229
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Resultaträkning
 Not 2018 2017

Verksamhetsintäkter   
Medlemsavgifter 2 633 620 
Gåvor 3 23 629 22 688 
Bidrag 4 67 315 66 244 
Övriga intäkter  6 126 5 677 
Summa verksamhetsintäkter  97 703 95 229  
 
Verksamhetskostnader 5,6,7   
Påverkansarbete   -9 543 -8 548 
Individstöd  -14 431 -12 485 
Internationell verksamhet  -4 028 -8 800 
Uppdragsverksamhet  -30 566 -29 386 
Org. utv. / lokalt och regionalt stöd  -15 018 -14 385 
Information, marknad  
och ögonforskning  -21 482 -22 461 
Summa verksamhetskostnader   -95 068 -96 065 
Verksamhetsresultat  2 635 -836 

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper som  8 824 3 680 
är anläggningstillgångar     
Räntekostnader 9 -1 -2 
Summa resultat från finansiella 
poster  823 3 678 
  
Extraordinära intäkter  0 9 617 
Årets resultat  3 458 12 459  

Fördelning av årets resultat
  2018 2017 
Årets resultat enligt resultaträkningen 3 458 12 459 
Utnyttjande av ändamålsbestämda   
medel från tidigare år  1 656 2 441
Reservering av ändamålsbestämda
medel som inte utnyttjas under året  -5 088 -7 200 
Kvarstående belopp för året / 
förändring av balanserat kapital  26 7 700  
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Balansräkning     
 Not  2018-12-31  2017-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 10 188 383 
 
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 11 34 504 34 810 

Summa anläggningstillgångar  34 692 35 193 

Omsättningstillgångar

Varulager  681 506 
   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  205 232 
Övriga fordringar  1 142 668 
Förutbetalda kostnader och    
upplupna intäkter 12 4 122 3 856 
  5 469 4 756 
 
Kortfristiga placeringar 13 8 916 19 912 

Kassa och bank 17,18 26 620 7 796 
 
Summa omsättningstillgångar  41 686 32 970 
   
Summa tillgångar  76 378 68 163 
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Balansräkning           
    Not    2018-12-31   2017-12-31   
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  2 806 0 
Avsättning kongressen  2 000 1 000 
Övriga avsättningar  11 050 11 424 
  19 634 16 202 
 
Fritt eget kapital
Balanserat kapital  42 203 34 503 
Årets resultat  26 7 700 
  42 229 42 203 

Summa eget kapital  61 863 58 405 

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  2 033 2 589 
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 14, 16 2 868 1 108 
Övriga skulder  1 592 1 428 
Upplupna kostnader och    
förutbetalda intäkter 15 8 022 4 633  
  14 515 9 758 
 
Summa kortfristiga skulder  14 515 9 758 

Summa eget kapital och skulder   76 378 68 163 
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Förändring av eget kapital 
 Ändamåls Balanserat Totalt  
 medel (inkl årets kapital
  resultat) 
Ingående balans 2018-01-01 16 202 42 203 58 405
Reserveringar 5 088 -5 088 0
Utnyttjanden -1 656 1 656 0
Årets resultat  3 458 3 458
Utgående balans 2018-12-31 19 634 42 229 61 863
    
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.

Specifikation av ändamålsbestämda medel 
 Ingående  Förändring Utgående  
 balans  balans
Alvar och Frida Bloms fond 3 778 0 3 778 
Bäverdals fond för vård och hjälp åt
behövande blinda 0 2 806 2 806 
Konferens ögonforskning 35 -35 0
Gåva ledarhundsverksamheten 154 -154 0
Avsättning kongressen 1 000 1 000 2 000
Arbetsmarknad 100 0 100 
Syntolkning 50 -50 0 
Kurs för personer med  
ytterligare funktionshinder 60 0 60 
Synskadade flyktingar 63 -63 0
Kurs för synskadade föräldrar 0 100 100 
Språkresa 60 -60 0 
NKA Konferens 25 -25 0 
Ledarhundsfond 81 170 251
Gåvor biståndsverksamhet 39 50 89
Internationell konferens, EDF 50 0 50
Internationellt utbyte 380 -72 308
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Utvidgad nordisk konferens 50 0 50
EBU Jämnställdhetskonferens 100 0 100
EBU Generalförsamling 100 0 100
WBU Generalförsamling 300 0 300
Renovering hjälpmedelsprojekt 50 -50 0
Internationell nätverkskonferens 50 0 50 
Ledarhundsfolder 25 0 25 
Övergång till distriktsombudsmän 300 -200 100 
Organisationsutveckling 300 0 300 
Treårigt projektstöd 515 0 515 
Omställningsbidrag  
distrikt och lokalförening 650 -650 0 
Rehab distrikten 164 16 180 
Funktionärsutvecklingsprojekt 1 000 0 1 000
Punktskriftskampanj 2019 0 50 50 
Kommunikationsstrategi 97 0 97
Uppdatering hemsida 149 0 149
Tillgänglighetsanpassning hemsida 200 0 200
Läsarundersökning Perspektiv 50 -50 0
Medlemsregister, initieringskostnader 0 600 600  
Kontorsservice, övriga kostnader 450 -350 100 
Projekt dokumenthandering 135 0 135
GDPR 300 0 300 
Medlemsforum år 2019 4 000 500 4 500 
Uppgradering ekonomisystem 203 0 203 
Omställningsbidrag riks 100 -100 0 
Personalsatsning 150 0 150 
Internationellt utbyte 
ledarhundsverksamheten 47 0 47 
Ombyggnad arkivet 500 0 500
Projekt SRF:s historia 325 0 325
Gåvor Göte Linghede (muséet) 17 0 17 
Summa 16 202 3 432 19 634
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Kassaflödesanalys 
 Not 2018 2017
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat efter  
finansiella poster   2 635 -836 
Extraordinära intäkter  0 9 617 

Justeringar för poster som inte 
ingår i kassaflödet 
Avskrivningar   195 324 
Vinst vid försäljning av inventarier  0 0   
  195 324 
 
Resultat från värdepapper som är
anläggningstillgångar  824 3 680 
Resultat från kortfristiga placeringar  0 0 
Erlagd ränta  -1 -2 
  823 3 678 
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av verksamhetskapital 3 653 12 783 
 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändringar av varulager  -175 99 
Förändring av kortfristiga fordringar  -713 1 431 
Förändring av kortfristiga skulder  4 757 -1 769 
  3 869 -239 
Kassaflöde från den 
löpande verksamheten  7 522 12 544 
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Investeringsverksamheten 
 Not 2018 2017
Försäljning av materiella  
anläggningstillgångar  0          0 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -77 
 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -40 253 -47 213 
 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 40 559 43 932 
 Minskning/Ökning av kortfristiga finansiella 
placeringar  10 996 -11 004 
 
Kassaflöde från investerings-   
verksamheten  11 302 -14 362

Årets kassaflöde  18 824 -1 818 
 
Likvida medel vid årets början  7 796 9 614 
Likvida medel vid årets slut 17 26 620 7 796 
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Noter
Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper
Synskadades Riksförbunds årsredovisning har upprättats enligt års-
redovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 
2012:1 (K3), för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändra-
de i jämförelse med föregående år.

Medlemsavgifter
Distriktsavgifter 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.

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 det en gåva. Om tillgång-
en 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, övrig försälj-
ning, 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.
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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 
aktiveringar, vilket innebär att investeringar understigande 50 procent 
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 portföljme-
toden. 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. 
Se vidare kapitlet ovan under ”Förändring av eget kapital”. 

Leasing
Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella, det vill 
säga leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över 
leasingperioden.
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Not 2 – Medlemsavgifter
 2018 2017
Distriktsavgifter 626 613 
Stödjande medlemmar 7 7 
Summa 633 620 

Not 3 – Gåvor
 2018 2017
Gåvor från allmänheten 13 619 12 758  
Gåvor från företag  0 242  
Arv / testamenten och minnesgåvor 4 095 7 669  
Lotterier 5 915 2 019  
Summa 23 629 22 688 

Not 4 – Bidrag
 2018 2017
Statsbidrag för uppdragsverksamhet 30 806 29 506  
Statligt organisationsstöd 7 815 7 237 
Övriga bidrag från myndigheter 4 438 9 197 
Synskadades Stiftelse 17 879 14 721 
Övriga bidrag från stiftelser/organisationer 6 377 5 583 
Summa 67 315 66 244 
 
Not 5 – Operationell leasing
SRF leasar framför allt kontorslokaler. Kostnadsförda leasingavgifter 
uppgår till 2 822 tkr (2 700 tkr).

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:
 2018 2017
Inom 1 år 2 734 2 624 
1–5 år 234 2 484 
Senare än 5 år 0 0 
Summa 2 968 5 108 
 
Omförhandling av ny avtalsperiod pågår med hyresvärden Iris Förvalt-
ning AB av kontorslokaler som förfaller 2019-12-31.
Leasingintäkterna består helt av hyresintäkter. Intäktsförda leasingin-
täkter uppgår till 39 tkr (50 tkr).
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Framtida leasingintäkter förfaller enligt följande:
 2018 2017
Inom 1 år 35 37 
1–5 år 0 34
Senare än 5 år 0     0
Summa 35 71

Not 6 – Löner, andra ersättningar och  
sociala kostnader samt medelantalet anställda

Riksförbundet
 2018 2017
Löner och andra ersättningar  
Förbundsstyrelsen och ordföranden 968 909 
Övriga anställda 21 829 22 517 
Totala löner och ersättningar 22 797 23 426 
Sociala kostnader 9 428 9 177 
(varav pensionskostnader) (1 975) (1 951) 
 
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 77 tkr (37 tkr) 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 till 
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 
2018 varit 164 tkr (140 tkr). De organisationer man fått ersättning från 
är Synskadades stiftelse, Iris Förvaltning AB, Almåsabolagen, Natio-
nalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF), Regeringskans-
liet, Myndigheten för delaktighet, Gerda Roos Bobergs stiftelse, My-
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Right, Trafikverket, Taltidningsnämnden, Punktskriftsnämnden och 
Konsumentverket.

I beloppet för övriga anställda ingår för 2018 utbetalda arvoden och 
förlorad arbetsförtjänst om totalt 1 289 tkr (1 178 tkr).

Medelantalet anställda
                                                              2018                                               2017
             Kvinnor Män Annan Kvinnor Män
Rikskansliet        37 18 1 35 17
     
Av de anställda var 22 synskadade (22) och 34 seende (30). 

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 distans.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare på balansdagen
                                                            2018                                       2017
 Kvinnor Män  Kvinnor Män
Styrelsen 7 6  7 6
Ledande tjänstemän     
inklusive ordförande 2 2  2 3

Not 7 – Avskrivningar av  
materiella anläggningstillgångar
 2018 2017
Inventarier 118 161 
Bilar 77 163 
Summa 195 324 

Not 8 – Resultat från värdepapper  
och fordringar som är anläggningstillgångar
 2018 2017
Utdelningar 84 9 
Resultat försäljning 740 3 671 
Summa 824 3 680 

Not 9 – Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
 2018 2017
Övriga finansiella kostnader -1 0 
Summa -1 0 
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Not 10 – Materiella anläggningstillgångar
 2018 2017
Ingående anskaffningsvärde 3 225 3 148 
Inköp 0 77 
Försäljningar och utrangeringar 0 0  
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 3 225 3 225 

Ingående avskrivningar -2 842 -2 518 
Försäljningar och utrangeringar 0 0 
Årets avskrivningar -195 -324 
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 037 -2 842 
Utgående värde 188 383 

Not 11 – Långfristiga värdepappersinnehav
 2018 2017
Ingående anskaffningsvärde 34 810 31 529 
Förvärv 40 253 47 213 
Försäljning -40 559 -43 932 
Utgående anskaffningsvärde 34 504 34 810 
 
  2018  2017
 Bokfört Marknads- Bokfört  Marknads-
 värde värde värde värde
Aktie-Ansvar Sverige 0 0 1 243 1 226 
Allianz Euroland Equity  1 118 989 816 803 
Cicero Avkastningsfond 3 315 3 309 1 930  1 941 
Cliens Sverige Fokus  0 0 2 077 2 037 
Handelsbanken Amerikafond 944 844 0 0
Handelsbanken Europafond 1 252 1 100 0 0
Handelsbanken Norden  2 838 2 693 0 0
Handelsbanken Sverige 1 353 1 182 0 0
Handelsbanken Tillväxt 550 497 0 0
Nordea Swedish Stars  0 0 1 344 1 383 
SEB Etisk Europafond – Lux 0 0 1 105 1 151 
SEB Företagsobligationsfund 1 584 1 537 3 607 3 628 
Simplicity Företagsoblig 1 648 1 651 1 031 1 044  
Simplicity Global Corporate  4 428 4 347 4 183 4 260 
Simplicity Likviditet 2 858 2 860 2 011 2 014 
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Simplicity Småbolag Sverige 2 731 2 655 0 0
Sparinvest Ethical EM Value 0 0 955 1 024 
Spiltan Aktiefond Stabil 2 577 2 419 0 0
SPP Aktiefond Japan 830 834 721 777 
SPP Aktiefond Sverige 0 0 2 033 2 048 
SPP Aktiefond USA 2 363 2 788 4 122 4 933 
SPP Emerging Markets SRI 0 0 540 615 
SPP Korträntefond 1 408 1 408 0 0
SPP Grön Obligationsfond 0 0 1 238 1 242 
Swedbank Robur Ethic Sv. 0 0 1 816 1 853 
Öhman Etisk Emerging 698 611 0 0
Öhman Etisk Index Europa 0 0 469 477
Öhman Etisk Index Japan 470 423 0 0 
Öhman FRN-fond  1 539 1 533 2 663 2 660 
Öhman Företagsobl.fond 0 0 906 917 
Summa aktier och andelar 34 504 33 680 34 810 36 033 

Not 12 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 2018 2017 
Betald hotellbokning Medlemsforum 2019 253 0
Upplupna bidrag från Arbetsförmedlingen 220 261 
Upplupet arv Bäverdals 2 806 0
Övriga poster 843 3 595 
Summa 4 122 3 856 
 
Not 13 – Kortfristiga placeringar

 2018 2017
Nordea Korttidsränta, bokfört värde 8 916 19 912 
Summa 8 916 19 912 

Nordea Korttidsränta, marknadsvärde 8 890 19 909 
 
Not 14 – Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag
 2018 2017
Allmänna Arvsfonden, bidrag 38 96 
MyRight, bidrag via SIDA 0 87 
Synskadades stiftelse, tilläggsbidrag 1 800 861
Synskadades stiftelse, tilläggsbidrag 2019 1 000  -
Privaträttsliga bidrag till verksamheten 30 64   
Summa 2 868 1 108 
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Not 15 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2018 2017

Upplupen semesterlöneskuld inkl. soc. avg.  1 701 1 875 
Upplupna löner- och sociala avgifter 48 0 
Beviljade ej utbetalda bidrag enskilda 4 4 
Upplupen kostnad för inköp av ledarhundar 2 693 1 324 
Övriga poster 3 576 1 430 
Summa 8 022 4 633 
 
Not 16 – Vidareförmedlade bidrag

 2018 2017
Ingående skuld 0 0 
Under året mottagna offentliga bidrag 217 226 
Under året förmedlade offentliga bidrag -217 -226 
Utgående skuld 0 0 

Not 17 – Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
 2018 2017
Kassamedel 1 1 
Banktillgodohavande 19 819 6 971 
Nordea Inlåningskonto (resegaranti) 601 551 
Likvida medel kapitalförvaltning  6 199 273 
Summa 26 620 7 796 

Not 18 – Ansvarsförbindelse
 2018 2017
Resegaranti 300 300  

Övriga noter
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut som leder till juste-
ringar har inträffat mellan balansdagen och datumet för utfärdandet.
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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 Kontorsservice, tel: 08-39 92 20  
eller via e-post: kontorsservice@srf.nu

Synskadades Riksförbund · 122 88 Enskede
tel: 08-39 90 00 · fax: 08-39 93 22
info@srf.nu · www.srf.nu


