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Verksamhetsberättelse för år 2021 

Allmänt om regionförbundet 

Regionförbundets syfte  

Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för personer som har 

njursvikt, dialyserar eller är njurtransplanterade. Som medlemmar välkomnas också anhöriga, 

vårdpersonal och andra som vill verka i enlighet med förbundets syfte som kan sammanfattas 

i följande punkter: 

• att främja och tillvarata de njursviktiga, dialyserande och njurtransplanterades intresse 

beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet 

• att företräda de njursviktiga, dialyserande och njurtransplanterades intressen inför 

myndigheter, institutioner och organisationer 

• att sprida upplysning och förståelse för de njursviktiga, dialyserande och 

njurtransplanterades problem och i övrigt verka för dessa gruppers sak. 

NjSG:s verksamhetsområde omfattar Region Stockholm och Region Gotland. Tillsammans 

med de övriga 13 regionala förbunden i landet bildas riksorganisationen Njurförbundet i 

vilken NjSG´s medlemmar därmed också ingår. 

Väsentliga händelser på grund av pandemin 

Även för år 2021 medförde coronapandemin betydande konsekvenser för föreningens 

verksamhet. Nästan alla planerade medlemsaktiviteter som innebar fysiska träffar fick ställas 

in under hela året. Endast ett fåtal digitala möten inklusive föreningens årsmöte kunde 

genomföras i begränsad utsträckning. Framåt hösten hade dock smittspridningen avtagit så 

starkt att föreningen kunde genomföra ett synnerligen efterlängtat och uppskattat julbord med 

tillhörande utbyte av erfarenheter kring hur var och en hade tacklat den relativa isoleringen. 

Tyvärr ökade sedan den allmänna smittspridningen från mitten av december vilket medförde 

att alla fysiska medlemsaktiviteter åter fick skjutas på framtiden. Under året genomfördes 

samtliga möten, förutom en styrelsekonferens under strikt försiktighet, genomfördes som 

digitala möten. Det gällde även de regelbundna mötena med professionen ett par gånger per 

termin.  

Kansliarbetet har även under 2021 huvudsakligen genomförts på distans. Rutinerna har 

intrimmats och det administrativa arbetet har därmed trots allt, kunnat genomföras på i stora 

stycken normalt vis. 

Medlemmar 

Vid årets slut hade NjSG 684 betalande medlemmar och föregående år var antalet 709. Under 

de senaste åren har det totala antalet medlemmar varit förhållandevis lika även en viss 

nedgång har kunnat konstateras. Till viss del beroende på pandemin och de därtill hörande 

uteblivna aktiviteterna. Nettoförändringarna under 2021 var följande: nya medlemmar 68 

avlidna 25 och antalet som lämnat föreningen av andra orsaker var 44, På Gotland finns för 

närvarande 15 medlemmar. 
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Styrelsen och dess arbetsformer  

NjSGs styrelse har från årsmötet i april 2021 bestått av 

Björn Nilsson, ordförande och kassör 

Lars Rekke, vice ordförande  

Mikaela Persson, ledamot 

Jimmy Kring, ledamot 

Eva Söderkvist, ledamot 

Sven Jonsson, ledamot 

Elvira Gardell, ledamot 

Annica Schröder, ledamot 

Tommy Rådberg, suppleant 

 

Styrelsen har under kalenderåret haft 7 ordinarie sammanträden via den digitala applikationen 

Zoom samt en endagaskonferens som genomfördes fysiskt men även med en möjlighet att 

också ansluta ledamöter via Zoom. Styrelsens ordförande tillsammans med vice ordförande 

kan besluta i brådskande frågor eller övrigt på delegation av styrelsen. 

Styrelsen har adjungerat Christina Engström-Mörnsjö som styrelsens sekreterare. 

Revisorer och valberedning 

Ordinarie revisor under 2021 är Margaretha Morén, BDO Mälardalen AB. Förtroendevald 

revisor är Donald Eriksson och revisorssuppleant är Monica Eriksson. 

Valberedningen har bestått av Lars Eriksson. 

NjSG´s kansli och administrativa rutiner  

Kansliet är inrymt i Funktionsrätt Stockholms läns lokaler på St. Göransgatan 84, Stockholm 

där NjSG också vid behov disponerar möteslokaler. NjSG´s kanslist, Christina Engström-

Mörnsjö, är anställd på 80 % av heltid med uppgifter att svara för medlemskontakter och för 

de dagliga administrativa- och ekonomiska rutinerna. Christina har också en central roll vid 

planering och genomförande av NjSG´s olika medlemsaktiviteter. 

Medlemsmöten och medlemsinformation 

Njurförbundet Stockholm Gotlands årsmöte 

NjSG´s årsmöte var genomfördes den 29 april som ett digitalt möte via den digitala 

plattformen Zoom.  

Njurförbundet 

Ordförande Björn Nilsson och ledamot Annica Schröder ingår i förbundsstyrelsen för 

riksorganisationen Njurförbundet. Björn N är vice ordförande och förbundskassör i 

riksorganisationen. NjSG´s vice ordförande Lars Rekke är revisor i Njurförbundet. Se vidare 

information www.njurforbundet.se. 

Njurfonden 

Njurförbundets Insamlingsstiftelse Njurfonden bildades 2014 genom en överföring av 

insamlade medel för bland annat forskningsändamål från Njurförbundet. Njurfondens syfte är 
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att ekonomiskt stödja vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer 

samt att informera om njursjukdomar och härtill hörande frågor.   

Bakom stiftelsen står Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk 

Sjuksköterskeförening, och Svensk Transplantationsförening. 

NjSG´s ordförande Björn Nilsson är ledamot och kassör i Njurfondens styrelse. För vidare 

information om Njurfondens verksamhet se www.njurfonden.se. 

Medlemsinformation INFORMATIONSBLAD och tidningen NJURFUNK  

Informationsbladet som fortlöpande beskriver NjSG´s regionala verksamhet, åtgärder och 

kommande aktiviteter har under 2021 skickats ut till samtliga medlemmar vid 4 tillfällen.  

Alla medlemmar har dessutom erhållit riksorganisationen Njurförbundets tidning, 

NJURFUNK, som utkommit med 4 nummer under året. 

Vid slutet av året bildades en arbetsgrupp för att ta fram en medlemsrekryteringsfolder. 

Avsikten är att förtydliga vilka fördelar det är att vara medlem i den regionala föreningen och 

Njurförbundet. Foldern vänder sig till intresserade och blivande medlemmar och kommer att 

kunna distribueras under inledningen av 2022. 

Webbsida 

Webbsidan spelar en allt viktigare roll för att informera medlemmar och andra intresserade 

om NjSGs verksamhet och nyheter. NjSG´s regionsida administreras av styrelsens ledamot 

Sven Jonsson. 

NjSGs webbsida nås enklast via en QR-kod eller via riksförbundets webbsida 

(www.njurforbundet.se) där länkar till de olika regionförbunden finns samt, samt även länkar 

till information och olika bloggar om njurfrågor.  

Medverkan vid utbildningstillfällen inom Region Stockholm 

Dessa utbildningstillfällen har ställt in under året. Det gäller såväl föreläsningar för 

njursjuksköterskor under utbildning om patientperspektivet i njursjukvården och om 

Njurförbundets verksamhet samt personliga erfarenheter om och kring transplantation m.m. 

för grupper av personer som önskar genomgå transplantation.  

Barn, ungdom och föräldrar 

NjSG´s medlemmar har under normala år tillgång till den verksamhet för barn, ungdomar och 

föräldrar som anordnas av riksorganisationen Njurförbundet. NjSG´s Annica Schröder är 

verksam representant i Njurförbundets Barn- och Föräldragrupp. Under 2021 ställdes 

sommaraktiviteten tyvärr in på grund av pandemin. Däremot kunde Barn- och 

Föräldragruppen genomföra en särskilt uppskattad gemensam helg under oktober månad i 

Stockholm. 

Möten med Funktionsrätt Stockholms län 

Njurförbundet ingår som en av medlemsföreningarna i Funktionsrätt Region Stockholm. 

Ordförande Björn N deltar vid ordförandestämmor som representant för Njurförbundet 

Stockholm Gotland.  

http://www.njurforbundet.se/
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Samverkan och kontakter med sjukvården 

Representanter från NjSG:s styrelse har haft regelbundna avstämningsmöten med ledningarna 

för njurklinikerna vid Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds Sjukhus. NjSG har då 

fortlöpande framfört synpunkter och patienterfarenheter på njursjukvården i regionen samt 

erhållit aktuell information om den senaste utvecklingen inom njursjukvården. Under året har 

mycket fokus varit på pandemins härjningar, vaccinationer och provtagningar. 

NjSG´s kontakt med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att delge patienterfarenheter på 

övergripande sjukvårdsfrågor inom njursjukvården har skett vid 2 tillfällen under året.  

Kontakter med njurmottagningar och dialysenheter 

Utöver kontakterna som nämnts ovan under rubrik ”Samverkan och kontakter med 

sjukvården” har de direkta mötena med njurmottagningar och dialysenheter ställts in under 

2021. 

Representant för Funktionsrätt  

NjSG´s Lars Åke Pellborn är revisor i riksorganisationen för Funktionsrätt och Björn Nilsson 

är revisorssuppleant. 

Gruppmöten för transplanterade mm 

De mycket uppskattade gruppmötena för transplanterade och deras närstående har tyvärr på 

grund av pandemin tvingats ställas in under året. Ansvarig är NjSG´s Britt-Mari Alm. 

Mötesverksamhet för utbildning, rehabilitering och sociala kontakter 

I kronologisk ordning har föreningen härutöver under 2021 genomfört följande aktiviteter: 

 

- 24 februari digital Stadsvandring, i Gamla Stan 

- 29 april digitalt Årsmöte 

- 10 maj digital Stadsvandring, Södermalm  

- 28 oktober digital Stadsvandring, Kungsholmen 

- 21 november Julbord, Långholmen 

- 6 december fysisk Guidad tur Katarina Kyrka 

- Övriga planerade aktiviteter har utgått eller senarelagts till kommande år på grund av 

pandemin. 

Föreningen har subventionerat aktiviteterna för föreningens medlemmar. 

 

Regionförbundets ekonomi  

För formell ekonomisk redovisning hänvisas till ”Förvaltningsberättelsen” nedan. 

 

  



Njurförbundet Stockholm Gotland 
Org nr 802006-0813  
Årsredovisning 2021 01 01 - 2021 12 31  Sida 7 av 14 
 

Förvaltningsberättelse 2021 
Styrelsen för Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) får härmed avge årsredovisning samt 

redovisning av förvaltningen av förbundets verksamhet för år 2021.  

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

NjSG är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden som verkar som 

intresseorganisation för personer med kronisk njursjukdom, levande njurdonatorer och deras 

närstående. NjSG:s styrelse har under år 2021 haft sitt säte i Stockholm. 

Medlemmar 

Föreningen bildades 1970 och består geografiskt av regionerna Stockholm samt Gotland. 

Medlemskapet registreras i regionföreningen och medför också ett automatiskt medlemskap i 

riksorganisationen Njurförbundet. 

Under de senaste fem åren har det varit en svag nedgång i medlemsantalet. Uppemot 10 

procent av medlemskåren skiftas ut varje år och speglar mycket den verklighet som 

njursjukdomen många gånger medför. Nästan hälften av de som lämnar föreningen avlider 

som en konsekvens av sin njursjukdom. I en jämförelse med föreningens s.k. kärnmedlemmar 

som befinner sig i aktiv uremivård (dialys och transplantation) har gapet mellan antalet 

presumtiva medlemmar och verkligt antal ökat något. Medlemsvärvning är en prioriterad 

fråga. En medlemsrekryteringsbroschyr är under framtagande och väntas kunna distribueras 

under inledningen av 2022. 

Information 

Medlemmarna informeras bland annat på följande sätt: 

Ett informationsblad som utges 4 gånger per år innehållande lokala och regionala händelser 

inom njursjukvården samt föreningsinformation, aktiviteter och föreläsningar m.m. 

Riksförbundet Njurförbundets tidning Njurfunk som utkommer 4 gånger per år, samt via 

Njurförbundets webbsida med tillhörande regionsidor www.njurforbundet.se, samt via 

Facebookgrupp. 

Förvaltning 

Högsta beslutande organ är föreningsstämman som enligt stadgar äger rum före april månads 

utgång. Föreningen förvaltas av en styrelse som utses av föreningsstämman. Föreningsstyrelsen 

har under året bestått av ordföranden samt 7 ledamöter. 

 

Föreningsstyrelsen har under året haft 7 protokollförda styrelsemöten samt en 

heldagkonferens.  

Övrig information 

Ytterligare information om föreningens verksamhet återfinns på Njurförbundets webbsida 

www.njurforbundet.se under regionförening Stockholm Gotland. Härutöver i en fylligare 

beskrivning benämnd ”Verksamhetsberättelse” ovan. 

Utvecklingen av våra finansiella tillgångar har nogsamt följts av såväl kassören, styrelsen samt vår 

upphandlade förvaltare. Marknadsvärdet på våra finansiella tillgångar har kraftigt ökat under 

2021. 

http://www.njurforbundet.se/
http://www.njurforbundet.se/
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Främjande av ändamålet 

Genom opinionsbildning och påverkansarbete vill NjSG tillvarata njursjukas, levande 

njurdonatorers och närståendes intressen avseende tillgänglighet, vård, social trygghet samt 

möjlighet till arbete, utbildning, rehabilitering och rekreation. Föreningen ska företräda 

medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och institutioner, verka för medlemmarnas 

intressen i samverkan med andra organisationer samt förbättrar livssituationen för dem med 

njursjukdom. 

 

Samverkan sker med följande organisationer i vilka NjSG är representerad i styrelse eller ledning: 

Njurförbundet, Insamlingsstiftelsen Njurfonden, samt Livet som gåva. NjSG är medlemmar i 

Funktionsrätt Region Stockholm. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Pandemin har på ett mycket påtagligt sätt påverkat föreningens verksamhet under även 2021. 

Alla planerade fysiska medlemsaktiviteter tvingades ställas in under vinter, vår och större 

delen av hösten. Mot slutet av året kunde dock ett uppskattat men coronaanpassat 

julbordsevenemang genomföras tack vare en väsentligt minskad smittspridning i samhället. 

Dock inträdde åter restriktioner strax därefter.  

 

Samtliga möten, såväl styrelsemöten som möten med professionen har genomförts som 

digitala möten, liksom årsmötet. Pandemin har inverkat menligt på vår förmåga att verka 

stödjande och bidra med såväl erfarenhetsutbyte som rehabilitering och rekreation för våra 

medlemmar. 

 

I stort sett allt kansliarbete har, i enlighet med påbjuden rekommendation, genomförts som 

hemarbete på distans. Det administrativa arbetet har därmed kunnat genomföras på i stora 

stycken normalt vis. 

Trots pandemin har ett rekordantal njurtransplantationer ändå kunnat genomföras under 2021. 

Flerårsöversikt 

Verksamhetsresultatet för räkenskapsåret 2021 uppgår till ett överskott om 68 897 SEK. Hela 

överskottet föreslås balanseras i ny räkning. Se i övrigt de särskilda noterna i resultat- och 

balansräkningen. 

Jämförande nyckeltal i kronor 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Föreningens intäkter 870 967 843 438 956 864 980 783 1 063 849 

Balansomslutning 2 609 310 2 553 908 2 337 442 2 240 323 2 231 921 

Årets resultat 68 897 124 059 71 465 20 324 70 009 

Erhållna gåvor och bidrag 625 143 637 638 709 562 749 883 759 370 

Lämnade bidrag 128 730 115 044 112 770 106 531 121 539 

Eget kapital 2 473 174 2 404 277 2 280 218 2 208 753 2 188 428 

Soliditet 95 % 94 % 97,5% 98,6% 98 % 

Antal medlemmar 684 704 730 734 734 
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Resultaträkning 
    

 
Not 

2021-01-01-- 

2021-12-31 
 2020-01-01-- 

2020-12-31 

Redovisningsprinciper 1    

 
    

Föreningens intäkter  
 

 
 

Medlemsavgifter  212 010  205 000 

Gåvor  24 064  400 

Bidrag  625 143  637 238 

Nettoomsättning  9 750  800 

Summa föreningens intäkter  870 967  843 438 

     

Föreningens kostnader    
 

Lämnade bidrag 2 -128 730  -115 044 

Övriga externa kostnader 3 -344 926  -292 614 

Personalkostnader 4 -324 728  -330 318 

Summa föreningens kostnader  -798 384  -737 976 

     

Rörelseresultat  72 583  105 462 
     

Finansiella poster  
 

 
 

Resultat från övriga finansiella 

anläggningstillgångar  
0 

 
22 283 

Ränteintäkter och liknande resultatposter  0  0 

Räntekostnader och liknande resultatposter  0  0 

Summa finansiella poster  0  22 283 

     

Resultat efter finansiella poster  72 583  127 745 

 

Årets resultat före avskrivningar  

 

72 583  

 

127 745 

     

Avskrivningar  -3 686  -3 686 

Resultat efter avskrivningar  68 897  124 059 
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Balansräkning 
    

 Not  2021-12-31 2020-12-31 

Tillgångar     

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier 5  3 687 7 373 

Summa materiella anläggningstillgångar   3 687 7 373 
     

Finansiella anläggningstillgångar     

Andra långsiktiga värdepappersinnehav 6  1 995 610 1 695 610 

Summa finansiella anläggningstillgångar   1 995 610 1 695 610 

     
Summa anläggningstillgångar   1 995 610 1 695 610 

     

Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar     

Övriga fordringar   5 585 5 585 

Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter   80 967 68 711 

Summa kortfristiga fordringar   86 552 74 296 

     

Kortfristiga placeringar   5 632 5 632 

Kassa och bank   517 829 770 997 

 

Summa    
523 461  776 629 

 

Summa tillgångar   
2 609 310 2 553 908 

     
Eget kapital och skulder     
Eget kapital     
Eget kapital vid räkenskapsårets början    2 404 277 2 280 218 

Årets resultat   68 897 124 059 

Eget kapital vid räkenskapsårets slut   2 473 174 2 404 277 

     

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder   1 064 0 

Skatteskulder   6 897 4 121 

Övriga skulder   5 277 13 289 

Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter   122 898 132 221 

Summa kortfristiga skulder   136 136 149 631 

 

Summa eget kapital och skulder   
2 609 310 2 553 908 
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Noter 
Not 1 Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen (ÅRL) samt bokföringsnämndens 

allmänna råd (BFNAR 2016:10, uppdaterad 20211112) om Årsredovisning i mindre företag (K2).  
  

Resultaträkning 

Medlemsintäkter 

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i organisationens namn.  

Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den  

tidsperiod som avses. 

Gåvor 

Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförs redovisas  

antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte.  

Gåvor som förbundet avser stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som  

anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas  

som huvudregel till verkligt värde. 

Bidrag 

Utgörs i huvudsak av landstingsbidrag till verksamheten. 

Bidrag som erhållits för att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad  

bidraget är avsett att täcka. Erhållna bidrag värderas till det verkliga  

värdet av den tillgång som föreningen fått eller kommer att få. 

Nettoomsättning 

Intäkt vid försäljning av varor och aktiviteter redovisas normalt vid försäljningstillfället. 

Lämnade bidrag 

Utgörs i huvudsak av medlemmarnas del av medlemsavgiften som avser  

riksförbundet Njurförbundet. 

Personalkostnader 

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs  

i takt med att de anställda utför tjänster 

 

Balansräkning 

Fordringar 

Fordringar har värderats till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar enligt plan  

och nedskrivning. 

Avskrivningar 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Härvid tillämpas följande  

avskrivningstider: 

Datorer 3 år, Inventarier 5 år. 

Kortfristiga placeringar och andra långsiktiga värdepappersinnehav 

Värdepapper värderas till anskaffningsvärdet 
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Upplysningar till resultat- och 

balansräkningen 
 

 
 

 
2021-01-01--

2021-12-31 
 

2020-01-01--

2020-12-31 

Not 2 Lämnade bidrag    

 Medlemsavgift Njurförbundet 109 860  109 160 

 Medlemsavgift Funktionsrätt sthlm 2 000  2 000 

 Medlemsavgift övriga 6 270  1 653 

 Representation och uppvaktning 10 600  2 231 

 Summa lämnade bidrag 128 730  115 044 

     

  

2021-01-01--

2021-12-31 
 

2020-01-01--

2020-12-31 

Not 3 Övriga externa kostnader    

 Medlemsaktiviteter 32 608  7 231 

 Information 37 041  17 548 

 Kansli 198 875  215 053 

 Styrelse 30 748  21 053 

 Revision 38 750  25 000 

 Övrigt 6 904  6 729 

 Summa övriga externa kostnader 344 926  292 614 

     

 
 

2021-01-01-- 

2021-12-31 
 

2020-01-01-- 

2020-12-31 

     

Not 4 Medelantalet anställda 1  1 

     

  2021-12-31  2020-12-31 

Not 5 Inventarier    

 In- och utgående anskaffningsvärde 61 543  61 543 

 In- och utgående avskrivningar  57 856  54 170 

 Redovisat värde 3 687  7 373 

     
  2021-12-31  2020-12-31 

Not 6 Andra långsiktiga värdepappersinnehav  
 

 

 Ingående anskaffningsvärden 1 695 610  2 010 610 

 Inköp Aktieplaceringar 300 000  0 

 Inköp Ränteplaceringar 0  0 

 Försäljningar 0  -315 000 

 Utgående anskaffningsvärden 1 995 610  1 695 610 
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