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Styrelsen för Insamlingsstiftelsen RFSL får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla
belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Information om verksamheten
Insamlingsstiftelsens ändamål är att samla in medel till förmån för arbete där alla - oavsett
sexuell läggning, sexualitet, könsidentitet och könsuttryck - erkänns samma rättigheter och
möjligheter i Sverige och internationellt.
Arbetet kan ske genom bland annat opinionsbildning, informationsspridning, utbildning,
internationella utvecklingssamarbeten och hjälpverksamhet.
Målet med stiftelsen är att RFSL ska få större möjligheter att arbeta för homosexuella,
bisexuellas, trans-, queer- och intersexpersoners rättigheter och anslagen kan avse såväl
planering som genomförande och uppföljning av projekt. RFSL kan även söka bidrag ur
stiftelsen för att helt eller delvis finansiera deltagande i projekt bl a med bidrag från Sida eller
andra projekt som uppfyller syftet med Insamlingsstiftelsen.
Ny styrelse tillträdde inför 2021, bestående av Johnny F Kroneld ordförande, Helena Westin vice
ordförande, Maria Sjödin ledamot, Joachim Höggren ledamot, Lovise Haj Brade, suppleant och Peter
Sidlund Ponkala, suppleant (representant från RFSL:s förbundsstyrelse).
Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Total insamling 2021 landade på 1 474 580 kr (av budgeterade 2 500 000 kr). Antalet månadsgivare
var vid årets slut 700 – en ökning med 375 st månadsgivare under året. Detta tack vare en stor
satsning på rekrytering av just månadsgivare, vilka bara under 2021 bidragit med 534 707 kr och
ligger i linje med den femåriga plan som stiftelsen arbetar utifrån. Dock har såväl pandemi som andra
förutsättningar påverkat arbetet för 2021 och vi ser, trots att vi inte nått budgetmålen för 2021 att vi
utvecklat arbetet och skapat goda förutsättningar för ökade intäkter kommande år.
Stiftelsen har under 2021 delat ut 1 497 004 kr till RFSL för stöd till:
● 900 000 kr till arbete för flyktingar och nyanlända samt arbete för hbtqi-personers rättigheter i
Sverige och internationellt
● 520 000 kr för genomförande av Rainbow Kick-off, stöd till gräsrotsorganisationer i Afrika och
Asien
● 67 004 kr till Argentinsk hbtqi-organisation för att stötta deras arbete med hbtqi-flyktingar
● 10 000 kr till ILGA Asia för deras arbete i Afghanistan.
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Främjande av stiftelsens ändamål
RFSL Insamlingsstiftelsens ändamål är att samla medel till förmån för arbetet för
hbtqi-personers rättigheter i Sverige och internationellt genom bland annat
utvecklingssamarbeten, hjälpverksamhet, opinionsbildning, informationsspridning och
utbildning.
Under 2021 har Insamlingsstiftelsen RFSL genomfört kampanjer, samarbeten och insatser som syftat
till att samla gåvor och genom utdelning till RFSL har stiftelsen kunnat göra skillnad för utsatta
hbtqi-personer i Sverige och andra länder. Mycket av arbetet har såklart påverkats av den pågående
pandemin men framförallt har stiftelsen tack vare en lyckad kampanj mer än fördubblat antalet
månadsgivare.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Fortsatt fokus för Insamlingsstiftelsen är att öka privat givande och framförallt månadsgivare,
både bland RFSL:s befintliga medlemmar och andra som vill stödja RFSL:s arbete. Detta
kommer ske genom enträget arbete med kampanjer och påminnelser om att en faktiskt kan
vara månadsgivare till RFSL och därigenom visa sitt ställningstagande för de frågor
organisationen driver. Fortsatt behövs mer resurser till själva insamlingsarbetet, liksom fler
samarbeten med olika större givare, och insamlingen måste öka i en politiskt osäker tid när
offentligt stöd till hbtqifrågor kan variera.
Hållbarhetsupplysningar
Insamlingsstiftelsen RFSL utgår från de policys och regelverk RFSL Förbundet har beslutat
inom bland annat resepolicys, miljöfrågor och jämställdhet, liksom ”Gemensamma regler
mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier”.
Styrelsens/Förvaltarens arbete
Vid årets slut bestod styrelsen av Johnny F Kroneld, ordförande, Helena Westin, vice ordförande,
Maria Sjödin, ledamot, Peter Sidlund Ponkala, ledamot (representant från RFSL:s förbundsstyrelse),
Lovise Haj Brade, suppleant och Joachim Höggren, suppleant.

Flerårsöversikt (Tkr)
Stiftelsens intäkter
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Soliditet (%)

2021
1 474
-270
210
305
69

2020
1 468
96
480
1 809
26

2019
868
280
383
403
95

2018
1 499
54
103
120
86

2017
604
-34
49
65
75
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Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition av föregående
års resultat:
Årets resultat

Belopp vid årets utgång

Fritt eget
kapital
383 112

Summa eget
kapital
383 112

96 427

96 427

-269 558

-269 55

209 981

209 981

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
noter.
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Resultaträkning

Not
1

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

1 474 580
1 474 580

1 468 064
1 468 064

-1 497 004

-1 325 000

-62 002

-35 077

-185 133
-1 744 139

-11 560
-1 371 637

-269 558

96 427

Stiftelsens intäkter
Gåvor

2

Stiftelsens kostnader
Ändamålskostnader
Administrationskostnader
Insamlingskostnader

Årets resultat

3
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Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

3 094

502 475

3 094

502 475

301 891
304 985

1 306 194
1 808 669

304 985

1 808 669

479 539

383 112

-269 558

96 427

209 981

479 539

209 981

479 539

0
80 004
15 000

230
1 313 900
15 000

95 004

1 329 130

304 985

1 808 669
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TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhåller eller kommer att erhålla för
egen räkning redovisas som intäkt.
Intäkten värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge
tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag.
Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyller eller kommer att uppfylla vissa
villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte
uppfylls, är det ett bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och
administrationskostnader
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader består av sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt
stadgarna.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består av kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot organisationens
samtliga givare, dvs såväl privatpersoner som företag och organisationer. Insamlingskostnader består
av reklam, annonser, informationsmaterial, insamlingsmaterial och personal som arbetar med
insamlingsaktiviteter.
Administrationskostnader
Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera organisationen.
Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och givaren. Exempel på sådana kostnader
är styrelsemöten, revision av själva organisationen och administrativa system. Om en kostnad varken
avser ändamål eller insamling hänförs den till administrationen.
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Nyckeltalsdefinitioner
Stiftelsens intäkter
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Eget kapital
Stiftelsens nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.
Balansomslutning
Stiftelsens samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital) i procent av balansomslutning.

Not 2 Erhållna gåvor och donationer
Gåvor redovisade i resultaträkningen
Donationer från företag
Donationer från övriga penninginsamlingar
Donationer från inbetalare via autogiro
Donationer som inkommit via sociala medier
Summa

2021

2020

728 645
154 965
534 707
52 264
1 470 580

850 037
197 428
322 092
98 507
1 468 064

2021

2020

170 258

0

2021

2020

15 000
15 000

15 000
15 000

Not 3 Insamlingskostnader
Kostnad telemarketinginsats månadsgiveri

Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupen kostnad revision

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022-02-24 och fram till denna årsredovisnings upprättande har
över en miljon kronor samlats in till förmån för hbtqi-rörelsen i Ukraina och de hbtqi-aktivister som
nu tvingats på flykt inom och utanför landets gränser. I stiftelsens historia har ingen insamling
genererat så stor volym av gåvor.
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