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Specialpris delas ut i Årets Insamlare 

Årets stjärnskott – elvaårige Albert! 
 
Elvaårige Albert Hellström från Vadstena vinner i år juryns specialpris ”Årets 
Stjärnskott”. Han lyckades på kort tid, genom sin insamling via Operation Smile, att 
hjälpa tio barn med läpp-käk-gomspalt att få en operation. 
- Alberts engagemang och omtanke är en inspiration för både barn och vuxna och ger 
hopp om en ständigt bättre värld, säger FRIIs generalsekreterare Charlotte Rydh som även 
är ordförande för juryn i ”Årets Insamlare”. 
 
Allt började med att Albert skulle ordna en present till sin mormor. Han är själv opererad för 
läpp-käk-gomspalt, så Albert och hans mamma Britta tittade på Operation Smiles hemsida 
för att se om man kunde köpa gåvobrev.  
En operation kan kosta så lite som 2 400 kronor och det gick att köpa smärtlindring via sidan. 
– Då förstod jag att de kanske inte har råd med smärtlindring, säger Albert till Östgöta 
Correspondenten. 
 

En enda person kan göra stor skillnad 
Albert föddes själv med läpp-, käk- och gomspalt och har opererats tre gånger. Två gånger 
när han var väldigt liten och en gång som han har minnen från. Han tyckte att det gjorde ont 
även med smärtlindring. 
– Då fattar jag inte hur de kan göra det utan, säger han. 
– Albert är ett fantastiskt exempel på hur en enda person kan ha en avgörande betydelse för 
så många andra människor – alla de tio barn som nu kan få en livsförändrande operation 
tack vare Albert. Snacka om att göra skillnad genom en hjärtevärmande, men ändå relativt 
liten insats, säger Susanne Isberg på Operation Smile. 
 

Operation som förändrar hela livet 
Albert berättar att ha sett en film om en pojke som blev retad och inte fick gå i skolan för att 
han såg annorlunda ut och sedan genom Operation Smile fick opereras. Pojken kunde börja 
skolan och fick vänner. 
– Det är bra att man vet att det förändrar livet för någon. Det är inte bara att utseendet på 
läppen förändras eller att det blir lättare att äta. Det är också att det hjälper hela personens 
liv, säger han till Östgöta Correspondenten. 
 

Blir ”Årets Stjärnskott” 
Och nu vinner Albert Hellström priset ”Årets Stjärnskott” för sina insatser. Priset delas ut av 
Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) vid ”Insamlingsforum”, Nordens största 
konferens om insamling och givande, den 24 april.  
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Årets Insamlare är en unik utmärkelse som årligen delas ut av FRII – ett 
insamlingsbranschens eget ”Guldägg”. 
 

Juryns Motivering 
Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Att som elvaåring dra igång en egen insamling för att 
andra barn ska få ett bättre liv med hjälp av Operation Smile är ett bevis på detta. Tack vare sin 
insamling har 10 andra barn fått tillgång till livsförändrande operationer. Alberts engagemang och 
omtanke är en inspiration för både barn och vuxna, och ger hopp om en ständigt bättre värld.  
 

Årets jury 
Camilla Wallander, VD Berghs School of Communication 
Charlotte Rydh, Generalsekreterare FRII och juryns ordförande 
Göran Adlén, trendanalytiker 
Karin Zingmark, kommunikations- och ledarskapskonsult 
Pär Larshans, hållbarhetschef RagnSells 
Tomas Carlström, kommunikations- och insamlingschef Göteborgs stadsmission 

Om FRII 
FRII är en branschorganisation som verkar för goda förutsättningar och ökat förtroende för 
insamling till goda ändamål. Det gör vi genom kvalitetsarbete, kompetensutveckling, 
opinionsbildning samt stöd och råd till våra medlemmar. 

Kontakt 
Charlotte Rydh, Generalsekreterare FRII 
073 - 661 22 93 
charlotte@frii.se 
 
Malin Ekelund, Kommunikatör 
0707 – 68 97 70 
malin@frii.se 
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