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Styrelsen för Svenska FN-förbundet, 802000-9232, får härmed lämna årsredovisning för 2020. 
 
 

Förvaltningsberättelse 
 

Allmänt om verksamheten 
 

Syfte och ändamål 
Svenska FN-förbundet är en ideell förening för ett bättre och starkare Förenta Nationerna (FN). 
Svenska FN-förbundet verkar för fred och rättvisa i hela världen i enlighet med FN-stadgans mål 
och principer.  
 
Svenska FN-förbundet ska granska och bistå vid efterlevnaden av Sveriges åtaganden gentemot FN 
och verkar genom information, kommunikation, opinionsbildning, insamling och globalt 
samarbete. 
 
Det finns FN-förbund i över 100 länder i världen. Svenska FN-förbundet samverkar med flera av 
dessa i olika FN-frågor.   
 
Svenska FN-förbundet har sitt säte i Stockholm. 
 

Årets verksamhet och främjande av ändamål 
 
Inledning 
Verksamheten är uppbyggd på de tre övergripande programmen hållbar utveckling, fred, säkerhet 
och nedrustning samt mänskliga rättigheter. Inom vart och ett av programmen arbetar FN-
förbundet med fem metoder: information och utbildning, påverkan, granskning, insamling samt 
internationellt samarbete. Till programmen är ett sextiotal små och stora projekt knutna.  
 
Verksamheten styrs av den verksamhetsplan som styrelsen antar efter varje kongress.  
Efter kongressen 2018 antog styrelsen en verksamhetsplan för perioden 2019-2021. 
Verksamhetsplanen består till stor de av förändringsmål hos olika målgrupper inom ramen för de 
olika sakfrågeområden som fastlagts av kongressen i vårt måldokument.  
 
Verksamhetsplanen bygger på de tre program som redovisas under egna rubriker nedan. En del 
verksamhet spänner över alla program och ges separat beskrivning även om dess resultat ingår i 
programverksamheten.  
 
Den pågående Covid-19 pandemin har inneburit att vi fått ställa om stor del av vår verksamhet att 
genomföras digitalt under detta verksamhetsår. 
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Hållbar utveckling 
Svenska FN-förbundets arbete för hållbar utveckling är ett grundläggande fokus i 
verksamhetsplanen för 2019-2021. Utgångspunkt och övergripande ram fördetta arbetet är 
Agenda 2030 och dess genomförande, både lokalt, nationellt och globalt genom en lång rad 
insatser för påverkan och informationsspridning. 
 
Inom området hållbar utveckling bedriver FN-förbundet också sedan många år projektet Skolmat. 
Genom projektet samlas medel in som slussas vidare till FN:s livsmedelsprogram WFP (World Food 
Programme).  

Arbetet med det treåriga projektet Lika Unika Akademi har fortsatt under 2020. Principen om att 
ingen ska lämnas utanför är grundläggande för Agenda 2030 och inom projektet utbildas olika 
samhällsaktörer i hur funktionshinderfrågorna kan föras in i arbetet för ett hållbart samhälle.  

Fred, säkerhet och nedrustning  
Arbetet för FN:s förbud mot kärnvapen var högprioriterat 2020. I februari lämnade vi in en 
namninsamling med krav på svensk anslutning till FN:s kärnvapenförbud till utrikesminister Ann 
Linde. Svenska FN-förbundet hade bidragit med 5 860 namn av totalt 35 686 insamlade där 
Greenpeace, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Svenska Läkare Mot Kärnvapen 
och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen deltagit. 
 
Inom området fred, säkerhet och nedrutsning bedriver FN-förbundet också sedan många år 
projektet Minor. Genom projektet samlas medel in som slussas vidare till FN:s 
minröjningsorganisation UNMAS (United Nations Mine Action Service).  

Principen ”skyldighet att skydda” (Responsibility to Protect, R2P) antogs av FN:s generalförsamling 
2005 och firade sålunda 15 år. Syftet med R2P är att skydda civila från folkmord, brott mot 
mänskligheten, etnisk rensning och krigsförbrytelser. FN-förbundet uppmärksammade jubileet 
med ett webbinarium med bland andra Jan Eliasson, som var ordförande i generalförsamlingen vid 
beslutet 2005, och Dr Karen Smith som är FN:s generalsekreterares särskilda rådgivare om R2P. 

 
Mänskliga rättigheter 
Under 2020 var de övergripande frågorna inom Svenska FN-förbundets arbete med mänskliga 
rättigheter (MR) att verka för ökat demokratiskt utrymme, kvinnors och flickors egenmakt och 
Sveriges åtaganden för att motverka rasdiskriminering. Särskilt fokus riktades mot 
demokratisatsningen i Sveriges utrikespolitik och mot att påverka staters positioner gentemot 
Sverige i MR-rådets allmänna länders granskning. 

För att främja flickors rättigheter samarbetar FN-förbundet sedan många år med FN:s 
befolkningsfond UNFPA och samlar genom vårt projekt Flicka in medel till UNFPA:s fältarbete mot 
barnäktenskap och könsstympning. De förödande konsekvenserna av pandemin för flickors 
rättigheter gör vårt stöd till UNFPA:s arbete viktigare än någonsin.  

Även FN-förbundet kursverksamhet har fått ställa om på grund av pandemin. Istället för fysiska 
heldagskurser om mänskliga rättigheter har flera digitala föreläsningsserier hållits under året. 
Intresset och uppslutningen har varit stort och vi har kunnat konstatera att omställningen till digital 
verksamhet även medfört vissa fördelar i form av ökad tillgänglighet. 
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Programövergripande verksamhet 
Grundpelaren i den svenska FN-rörelsen är Svenska FN-förbundets medlemmar. I slutet av 2019 
antogs FN-förbundets nya medlemsstrategi, det dokument som ska vägleda hur vår rörelse ska 
utvecklas 2020–2025.  

Rörelsen finns i stora delar av Sverige och vi hade hela 69 aktiva föreningar, åtta distrikt samt 76 
riksorganisationer under 2020.  

Svenska FN-förbundets skolverksamhet ställdes under 2020 inför särskilda utmaningar när 
gymnasieskolorna gick över till fjärr- och distansundervisning under långa perioder på grund av 
pandemin. Vi fick omgående anpassa vårt utbud och ge skolorna mer stöd med extra digitalt 
material i deras tuffa situation.  
Under året hade vi 39 till 40 certifierade FN-skolor i ett pandemi-anpassat digitaliserat samarbete.  

Under 2020 har Svenska FN-förbundet bedrivit internationellt utvecklingssamarbete, finansierat av 
Sida genom Forum Civ, med fyra systerförbund i Armenien, Georgien, Tanzania och Demokratiska 
republiken Kongo. Inom ramen för vårt internationella program bidrar vi till genomförandet av 
Agenda 2030 med fokus på att stärka kunskap, aktivism och ledarskap inom civilsamhället som 
därmed kan utgöra en viktig kraft i arbetet för hållbar utveckling i våra samarbetsländer. Vårt 
internationella program är indelat i tre underprogram: inkluderande demokratisering i Georgien 
och Armenien, Agenda 2030 i Tanzania, och förtroendeskapande i Demokratiska republiken Kongo. 

På det globala planet ingår Svenska FN-förbundet tillsammans med över 100 andra i FN-
förbundens världsfederation WFUNA (World Federation of United Nations Associations). Utifrån 
vår gemensamma vision om ett starkare och effektivare FN arbetar vi tillsammans för att skapa 
ännu bättre förutsättningar för FN att möta globala utmaningar. Både WFUNA och Svenska FN-
förbundet har konsultativ status i FN:s ekonomiska och sociala råd Ecosoc, vilket ger möjlighet att 
lägga fram förslag till rådet och delta som observatörer i officiella FN-möten och konferenser. 

”Glokala Sverige: Agenda 2030 i kommuner och regioner” är ett kommunikations- och utbildnings-
projekt som drivs av Svenska FN-förbundet i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR). Vårt mål är att öka kunskap och engagemang för Agenda 2030 och de globala målen för 
hållbar utveckling bland politiker och tjänstepersoner i svenska kommuner och regioner. 
Verksamheten finansieras av Sida. 

Glokala Sverige började som ett treårigt projekt 2018 - 2020. Tack vare förnyat förtroende och 
anslag från Sida kommer arbetet att fortsätta 2021 - 2023.  
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Insamlingsverksamhet  
Svenska FN-förbundet bedrev under 2020 insamling till särskilt utvalda FN-projekt i fält. Insamlade 
medel går till tre projekt som vart och ett representerar FN:s tre pelare: fred och säkerhet (projekt 
Minor i samverkan med UNMAS), hållbar utveckling (projekt Skolmat i samverkan med WFP) samt 
mänskliga rättigheter (projekt Flicka i samverkan med UNFPA). Vi samlade även in bidrag till FN:s 
humanitära insatser i samband med naturkatastrofer och väpnade konflikter.  
 
Svenska FN-förbundet har under 2020 samlat in totalt 1 448 tkr (2 317 tkr föregående år) via 
förbundets 90-konto, plusgiro 90 05 63-8. 
 
Under 2020 betalades det ut 1 104 tkr (föregående år 838 tkr) till fält, varav 1 104 tkr (föregående 
år 594 tkr) avser ändamålsbestämda medel från tidigare år.   
 
Förbundet är medlem i Giva Sverige, branschorganisation för tryggt givande. Kodrapport har 
upprättats för 2020 och inlämnats 2020 samt effektrapport har upprättats för 2020.    

 
Medlemsutveckling  
Vid årets slut hade Svenska FN-förbundet 5 178 medlemmar (4 683 under föregående år)  
Det innebär en ökning med 495 betalande medlemmar jämfört med föregående år. 
 
Vid årsskiftet fanns 8 (föregående år 7) aktiva FN-distrikt och 69 (föregående år 73) aktiva FN-
föreningar runt om i landet. Dessutom var 76 riksorganisationer (78 föregående år) medlemmar i 
Svenska FN-förbundet.  
 

Förbundsstyrelsen och arbetsutskottet 
Förbundsstyrelsen har under året haft sju sammanträden. 
 
Arbetsutskottet har varit beredande åt förbundsstyrelsen och har under året haft 8 
sammanträden. 
 
Tidigare generalsekreterare Petra Hallebrant slutade sin anställning den 20 december 2019 och Eva 
Rundgren Forsberg har varit tf generalsekreterare under rekryteringen av ny generalsekreterare. 
Anna Hägg-Sjöquist tillträdde som ny generalsekreterare i augusti 2020. 
 
Bitr generalsekreterare Eva Rundgren Forsberg och generalsekreterare  
Anna Hägg-Sjöquist, som började i augusti, har varit adjungerade till styrelsens och 
arbetsutskottets sammanträden.  
 
 

Ledamöter från och med kongressen 16 - 17 juni 2018 till kongressen 2021: 
Ordinarie ledamöter som även utgör arbetsutskott (AU) 
Annelie Börjesson, ordförande, Gabriel Bake, vice ordförande, Niklas Carlsson, vice ordförande, 
Anna Kläppe samt Gertrud Åström.  
 
 

Övriga ordinarie ledamöter 
Kiomars Heydar, Nasra Ali, Rasmus Isaksson, Frida Lind, Sebastian Qvist, Véronique Simon,  
Petter Ölmunger och Sofia Strinnholm. 
 

Styrelsens suppleanter 
Vid kongressen beslutades att styrelsen inte ska ha några suppleanter. Styrelsen är beslutsför vid 7 
närvarande av de 13. 
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Valberedning och revisorer 
 

Valberedning 
Till valberedning utsågs på kongressen 2018 Carina Almgren, ordförande, Toktam Jahangiry, Berith 
Granath, Sameer Lafta och Mona Strindberg som ordinarie ledamöter. Som suppleanter utsågs 
Mimmi Clase Hagman och Per-Erik Ullberg. 
 

Revisorer 
Till ordinarie revisorer valdes på kongressen 2018 Thomas Lönnström, auktoriserad revisor och 
Sonja Gardefjord. Till revisorssuppleanter valdes Suzanne Messo, auktoriserad revisor och Jan 
Heiniö. Hösten 2020 slutade revisor Thomas Lönnström på Ernst & Young och Rebecca Ersryd tog 
över rollen som ordinarie revisor. 
 

Kansli 
Förbundet har lokal på Skolgränd 2 på Södermalm i Stockholm. Under 2020 arbetade i medeltal 33 
(föregående år 29) anställda på Svenska FN-förbundet. Förbundet tog under året emot ett flertal 
praktikanter. Arbetet på kansliet skedde under ledning av tf generalsekreterare Eva Rundgren 
Forsberg och generalsekreterare Anna Hägg-Sjöquist från augusti.  
 
 

Ekonomi  
 
Intäkter, kostnader och resultat 
Förbundets verksamhetsintäkter uppgick till 40 211 tkr (39 890 tkr föregående år). En stor del av 
verksamheten finansierades genom organisationsstödet från Sida respektive Utrikesdepartementet 
(UD) på totalt 22 150 tkr (22 140 tkr föregående år). För särskilda informations- och 
utvecklingsprojekt erhölls bidrag från Sida, ForumCiv och Allmänna arvsfonden på totalt 13 384 tkr 
(10 768 tkr).  
Årets resultat blev ett överskott på 290 tkr (585 tkr i underskott föregående år).  
 
Nyckeltal enligt Svensk Insamlingskontroll (SIK) 
Svenska FN-förbundets administrations- och insamlingskostnader/totala intäkter är 19 % (22% 
föregående år) och uppfyller därmed det krav som Svensk Insamlingskontroll ställer.  
Förbundets ändamålskostnader/totala intäkter under året är 81% (79% föregående år). 
Svenska FN-förbundet har under året betalat ut föregående års insamlade medel om 1 104 tkr ut 
till fält. Årets insamlade medel är reserverade över det egna kapitalet för utbetalning 2021. 

 
Balansräkningen 
Vid räkenskapsårets slut var balansomslutningen 19 355 tkr (13 748 tkr föregående år). En stor del 
av förbundets balansomslutning är erhållna medel under 2020 som främst avser projektbidrag och 
avgifter från FN-skolor som periodiserats till 2021. FN-förbundet har inga placeringar i 
värdepapper. Flera stora intäkter inkommer ojämnt under året och förbundet har inte möjlighet 
att låsa medel under längre tid.  
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Väsentliga händelser 
 
Under 2020 fortsatte FN-förbundet tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKR, 
arbetet med ett gemensamt kommunikations- och utbildningsprojekt (som sträcker sig till 
december 2020) om Agenda 2030 och de globala målen i kommuner, landsting och regioner.  
Tack vare förnyat förtroende och anslag från Sida kommer arbetet att fortsätta 2021-2023. 
 
I augusti tillträdde ny generalsekreterare Anna Hägg-Sjöquist. 
 
Styrelseledamoten Gertrud Åström utträde ur styrelsen den 28 mars 2021. 
 
 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Vad som kan räknas som osäkerhetsfaktorer generellt för förbundet är sådant som exempelvis 
variationer i finansieringen, dels för förbundet som helhet men också för enskilda projekt. 
Förbundet använder sig av en riskhanteringsplan för att kartlägga och förebygga eventuella 
händelser som kan påverka verksamheten. Sett till förbundets verksamhet i sin helhet finns under 
rådande omständigheter inga väsentliga finansiella risker.  
 
Vår företagspartner O’Learys meddelade under våren att man såg sig tvingad att avsluta 
samarbetet med FN-förbundet. Orsaken var pandemin som lett till permitteringar och nya 
strategier. Samarbetet med O’Learys har sedan starten 2012 resulterat i över två miljoner 
skolmåltider och det har påverkat många barns liv till det bättre.  
 
 

Framtiden 

Svenska FN-förbundets målsättning är att fortsätta att stärka och utveckla verksamheten utifrån 
verksamhetsplanen för 2019 - 2021.  
 
FN-förbundet ska fortsätta arbeta för en bättre värld där de mänskliga rättigheterna respekteras, 
där väpnade konflikter förebyggs, där det råder social och ekonomisk rättvisa och där utvecklingen 
är hållbar. Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling 
och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och i 
framtiden. 
 
I februari 2021 meddelades att Anna-Hägg Sjöquist slutar sin tjänst som förbundets 
generalsekreterare i maj 2021. Rekrytering av ny generalsekreterare har påbörjats. 
 
 

Flerårsöversikt 
 2020 2019 2018 2017 

Totala intäkter 40 210 664 39 890 130 40 519 595 36 620 029 

Resultat efter finansiella poster 290 225 -585 237 -2 017 176 4 674 852 

Soliditet 19,9% 25,9% 23,7% 38,3% 

 
 
För mer information om förbundets verksamhet och projekt hänvisas till verksamhetsberättelsen 
2020 och till Svenska FN-förbundets hemsida www.fn.se. 
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Resultaträkning Belopp i kr 

 
  2020 2019 

    
Verksamhetsintäkter    
Medlemsintäkter 3 714 853      619 667      

Försäljning och deltagaravgifter  2 417 643 3 224 063 
Anslag, bidrag och projektintäkter 4 35 534 018 33 655 360 
Insamlade medel 5 1 448 009 2 317 748 
Övriga rörelseintäkter   96 141 73 293 
    
Summa verksamhetsintäkter  40 210 664 39 890 130 
    

Verksamhetskostnader    

Ändamålskostnader 6,6,7
,8 

-32 460 574 -31 589 587 

Insamlingskostnader 66,8 -679 407 -1 252 817 
Administrationskostnader 66,8 -6 774 725 -7 628 522 
    
Summa verksamhetskostnader  - 39 914 706 - 40 470 926 
    
Verksamhetsresultat  295 958  -580 796  
    
Resultat från finansiella poster    

    
Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

9 -5 733 -4 441 

    
Summa finansiella poster  - 5 733 - 4 441 
    

Årets resultat  290 225  -585 237  

Fördelningen av årets resultat    
Årets resultat enligt resultaträkningen  290 225 -585 237 -2 017 176 

Ändamålsbestämning av medel  -841 391 -1 100 797 -597 695 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel  1 104 347 954 180 2 510 176 
Kvarstående belopp för året/förändring 
balanserat kapital  

 553 181 -731 854 -104 695 
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Balansräkning Belopp i kr 
  2020-12-31 2019-12-31  

TILLGÅNGAR     
     
Anläggningstillgångar 

 

    

Inventarier 10 375 594 205 841  
Summa anläggningstillgångar  375 594 205 841  
     
Omsättningstillgångar     
     
Varulager  328 612 97 993  
Kundfordringar  70 772 156 800  
Övriga kortfristiga fordringar  82 676 40 364  
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 11 622 488 1 193 366  
     
Kassa och bank  17 875 031 12 054 424  
     
Summa omsättningstillgångar  18 979 579 13 542 947  
     
SUMMA TILLGÅNGAR  19 355 172 13 748 788  
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     

Eget kapital     
 

Ändamålsbestämda medel, Flicka  171 359 261 696  
Ändamålsbestämda medel, Skolmat  400 000 829 695  
Ändamålsbestämda medel, Minor  250 000 0  
Ändamålsbestämda medel, Katastrof  20 032 12 956  
Ändamålsbestämda medel, investeringar  513 096 513 096  
Balanserat kapital  2 500 696 1 947 514  
  3 855 183 3 564 957  
     
Kortfristiga skulder     
     
Leverantörsskulder  2 225 810 470 801  
Erhållna, ej utnyttjade medel 12 6 853 395 3 965 106  
Skatteskuld (löneskatt)  435 860 408 499  
Övriga kortfristiga skulder 13 1 156 492 1 689 783  
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 14 4 828 433 3 649 642  
     
Summa kortfristiga skulder  15 499 990 10 183 831  
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  19 355 172 13 748 788  
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Förändring av eget kapital  
 
 
 

  Ändamålsbestämda medel   Totalt  

  Flicka Skolmat Minor Katastrof Investeringar* 
Balanserat 
kapital  

Eget 
kapital  

Ingående 
balans (kr) 

261 696 829 695   12 956 513 096 1 947 514 3 564 957 

Årets 
resultat (kr) 

          290 225   

Omföring till 
ändamåls-
bestämda 
medel (kr) 

171 359 400 000 250 000 20 032   -841 391   

Utnyttjande 
(kr) 

-261 696 -829 695   -12 956   1 104 347   

Nyttjat från 
balanserat 
kapital (kr) 

              

Utgående 
balans (kr) 

171 359 400 000 250 000 20 032 513 096 2 500 696 3 855 183 

 
 
*Svenska FN-förbundet har investerat i ett nytt CRM-system samt gjort en större satsning på kommunikation och skola. 
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Not 1  
Redovisnings- och värderingsprinciper  
Bokslutet har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) 
samt Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisningen. Redovisningsvalutan är i SEK.  
 

Intäktsredovisning  
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.     
 

Medlemsintäkter 
Medlemsintäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits. 
 

Försäljning av varor intäktsredovisas som huvudregel när inbetalning har skett, via faktura eller 
betalning via webbshop. Individuell bedömning sker av varje utestående fordran.  
 

Bidrag från UD och myndigheter 
Begreppet bidrag används främst för att beteckna medel som erhållits av externa bidragsgivare 
efter ansökan och redovisas normalt i den period då bidraget erhålls. I den mån det på 
balansdagen finns avtalade men ej erhållna bidrag från företag och organisationer intäktsförs 
dessa efter individuell prövning.  
Samtliga bidrag från Sida och liknande myndigheter redovisas i enlighet med K3:s regler om 
offentliga bidrag, det vill säga de intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan 
bedömas att stödet inte kommer att återkrävas, det vill säga att organisationen haft utgifter för 
ändamålet. Bidrag skuldförs därför till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer.  
Övriga bidrag som inte ska täcka ett ändamål intäktsförs bland övriga bidrag och särredovisas i 
not.  
Gåvor redovisas som huvudregel när de erhålls. Gåvor utgörs främst av insamlade medel från 
privatpersoner, företag och organisationer.  
 

Ändamålskostnader är kostnader som kan hänföras direkt till Svenska FN-förbundets uppdrag 
enligt stadgarna. Här ingår personalkostnader och sådan administration som uppstår för att kunna 
hantera projektet som t ex hantering av ansökningshandlingar för anslag, uppföljning, 
rapportering samt revision av projekten. Här ingår även kostnader för opinionsbildning och 
upplysande verksamhet som Svenska FN-förbundet har.  
Samkostnader som lokalkostnader har fördelats enligt principen nedlagd tid.  
Insamlingskostnader är kostnader som Svenska FN-förbundet haft för att samla in medel från 
Svenska FN-förbundets samtliga givare d.v.s såväl privatpersoner som företag och organisationer.  
Detta omfattar både befintliga givare och arbetet med att söka nya givare genom kampanjer, 
utskick och underhåll av givarsystem. Svenska FN-förbundets insamlingskostnader består av 
annonser, reklam, informationsmaterial, insamlingsmaterial och personal som arbetar med 
insamlingsaktiviteter. Här ingår även samkostnader som har fördelats enligt nedlagd tid. 
Administrationskostnader är sådana som inte direkt har någon koppling till ett specifikt 
ändamålsuppfyllande eller medlemsvård. Exempelvis på sådana kostnader är styrelsemöten, 
revision av själva förbundet och för administrativa system. Här ingår även den del av 
samkostnader som inte fördelats på ändamåls- eller insamlingskostnader. 
  

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

Anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. 
Immateriella anläggningstillgångar avskrivs på tio år. Datorer och programvara avskrivs på tre år. 
Möbler avskrivs på tio år, övriga inventarier på fem år.  
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Svenska FN-förbundet 
802000-9232 
 
Fortsättning not 1 

 
Varulagret är värderat enligt lägsta värdets princip. 
 

Leasing 
Svenska FN-förbundet hyr viss kontorsutrustning, i form av kontorslokaler, kopierings-, växel samt 
kaffemaskin. Samtliga leasingavtal klassas som operationella där leasingavgiften kostnadsförs 
löpande under året. 
 

Uppskattning och bedömningar beskrivs enligt ovan och inga övriga poster har föranlett 
särskilda uppskattningar eller bedömningar. 
 

Övriga skulder värderas enligt det verkliga värdet av vad som ska komma att utbetalas.  
 

Omräkning av utländsk valuta  
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. 
 
Not 2 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
 
Generalsekreterare Anna Hägg-Sjöquist som tillträdde i augusti 2020 avgår som 
generalsekreterare i maj 2021. 
 

 
Not 3 Medlemsintäkter 2020 2019 
Medlemsintäkter, enskilda personer 463 153 340 567 
Medlemsintäkter, riksorganisationer 251 700 279 100 
Summa 714 853 619 667 

 
Not 4 Anslag, bidrag och projektintäkter 2020 2019 
Sida 24 491 042 23 708 435 
Forum Syd 6 349 585 6 328 144 
UD 2 650 000 2 871 725 
Allmänna arvsfonden 2 029 891 375 655 
Andra bidrag och anslag 13 500 371 401 
Summa 35 534 018 33 655 360 

 

Not 5 Insamlade medel  2020 2019 
Insamlade medel från privatpersoner 968 449 1 647 564 
Insamlade medel från företag och organisationer 479 560 670 184 
Summa 1 448 009 2 317 748 

   

Not 6 Leasingavgifter 2020 2019 
Kostnadsförda leasingavgifter avs. operationella leasingavtal -1 570 996 -1 545 539 
   
Svenska FN-förbundet innehar inga leasingavtal som är bundna till 1-5 år. 
 

 
 

 

Not 7 Återbetalning till ForumCiv 2020 2019 
Förändring av skuld till ForumCiv 123 694 -1 326 000 
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Svenska FN-förbundet 
802000-9232 
 
 

Not 8 Medelantalet anställda, personalkostnader och 
arvoden till styrelsen 

 
2020 

 
2019 

Medeltal anställda   
Kvinnor 25 24 
Män 8 5 
Summa 33 29 
   
Styrelse   
Kvinnor 7 7 
Män 6 6 
Summa 13 13 
 
 

  

Löner och andra ersättningar   
Generalsekreteraren 321 973 832 777 
Förbundsordföranden 567 600 558 000 
Styrelseledamöter (ersättning för förlorad arbetsförtjänst) 18 873 22 201 
Övriga anställda 14 250 979 11 993 608 
Summa 15 159 424 13 406 586 
   
Sociala kostnader   
Arbetsgivaravgifter 4 197 785 4 271 099 
Pensionskostnader och avtalsförsäkringar 1 265 688 1 162 988 
Summa 5 463 473 5 434 087 
   
   

Av pensionskostnaderna avser 97 970 kr (224 064 kr) organisationens styrelse och generalsekreterare. 
Pensionsplan för personal är enligt gällande kollektivavtal. 
 
Ny generalsekreterare tillträdde i augusti. Svenska FN-förbundet har träffat avtal med generalsekreteraren 
om en uppsägningstid utan arbetsplikt på 3 månader vid uppsägning från arbetsgivarens sida.  
 
 
Sjukfrånvaro med mera 
Under 2020 har den totala sjukfrånvaron, i procent av arbetstiden, uppgått till 3,55% (föregående år 8,56%). 
Sjukfrånvaron över 60 kalenderdagar av total sjukfrånvaro uppgår till 48,14% (72,1%) 
 
Under året har ett stort antal personer arbetat ideellt för förbundet bland annat i FN-föreningar och distrikt. 
Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen. 

 
 

Not 9 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 2020 2019 
Räntekostnader - 5 733 - 4 441 
Summa - 5 733 - 4 441 
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Svenska FN-förbundet 
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Not 10 Inventarier 2020 2019 
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början 1 689 589 1 429 903 
Årets nyanskaffningar 347 102 259 686 
Årets utrangeringar   
Ackumulerat vid årets slut 2 036 691 1 689 589 
   
Ackumulerade avskrivningar enligt plan   
Vid årets början - 1 483 747 - 1 364 468 
Årets avskrivningar - 177 350 - 119 279 
Årets utrangeringar   
Ackumulerat vid årets slut - 1 661 097 - 1 483 747 
Utgående restvärde för inventarier 375 594 205 841 
   

 
Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2020 2019 
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 323 844 1 114 567 
Förutbetalda hyror 298 644 298 263 
Summa 622 488 1 412 830 
 
 
 

  

Not 12 Erhållna ej utnyttjade medel 2020 2019 
Sida 5 432 263 3 173 305 
Forum Civ 885 118 791 801 
Allmänna arvsfonden 536 014  
Summa 6 853 395 3 965 106 
   
Av erhållna ej utnyttjade medel avser 6 853 395 kr förskott för år 
2021. 

  

  
 

Not 13 Övriga kortfristiga skulder 2020 2019 
Forum Civ 794 284  1 326 000 
Personalskatter 326 687 332 769 
Vilande FN-föreningar 35 521 31 014 
Summa 1 156 492 1 689 783 
   
Skulden till Forum Civ avser kvarstående återbetalningar för 
2021 och 2022 avseende avslutat samarbete med FN-förbundet i 
Zimbabwe. 

  

 
Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2020 2019 
Förutbetald intäkt, FN-skolor 1 320 000 1 200 000 
Semesterlöneskuld 1 689 230 949 069 
Övriga upplupna kostnader 1 402 161 1 081 943 
Upplupna sociala avgifter 417 042 418 630 
Summa 4 828 433 3 649 642 
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