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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

(Alla belopp redovisas, om inte annat anges i SEK. Siffror inom parentes avser 2016.) 

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) är en intresse- och branschorganisation 
för organisationer som samlar in gåvor till allmännyttiga ändamål. FRII verkar för ett 
ökat givande i Sverige för att stärka civilsamhället. Vårt uppdrag är att förbättra 
förutsättningarna för våra medlemmar att samla in gåvor på ett etiskt och transparent 
sätt. Det gör vi i huvudsak genom kvalitetsarbete, utbildning och kompetensutveckling, 
samt intressepolitiskt arbete. FRIIs säte är Stockholm. 

Verksamheten finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter, överskott från 
utbildningar samt projektstöd. Medlemsavgiften består av en fast avgift på 3 000 kronor 
och en rörlig del. Den rörliga delen är 0,15 % av insamlade medel med minimum 3000 
kronor och ett tak på 90 000 kronor. Den lägsta totala medlemsavgiften är 6 000 kronor 
och den högsta 93 000 kronor. Eventuellt överskott återgår till verksamheten för att 
kontinuerligt utveckla föreningens arbete så att FRII kan bidra till ökat givande och att 
insamling sker på ett förtroendefullt sätt.  

Medlemmar 

FRII grundades 1991 och har vid årets utgång 150 medlemmar. För att bli medlem i FRII 
krävs dels att organisationen följer FRIIs kvalitetskod, dels har 90-konto som ges ut av 
Svensk insamlingskontroll. Drygt 36 % av alla 90-kontoinnehavare är medlemmar i FRII 
medan närmare 80 % av alla privata gåvor och donationer till 90-konton samlas in av 
FRIIs medlemmar. 

Under året fick FRII 8 (15) nya medlemmar och 8 (12) organisationer avslutade sitt 
medlemskap, varav 1 blivit utesluten. Vid årets utgång var medlemsantalet 150 (151). 

På grund av ofullständig kvalitetskodsrapportering föreslogs Demokrati och Mänskliga 
rättigheters förbund för uteslutning på årsmötet 2017. Årsmötet beslutade att 
medlemmen skulle uteslutas.  

Förvaltning 

FRIIs styrelse utgörs av 8 ledamöter. Vid årsmötet 2017 valdes en ny ledamot in. En 
ledamot, Christina Aldrin, bytte arbetsgivare under året och därigenom fick Stockholms 
stadsmission två representanter i styrelsen. Siffrorna inom parentes visar mandatperiod 
samt närvaron på styrelsemöten. Styrelsen har haft sex möten under 2017.  

Per Leander, Generalsekreterare på Barncancerfonden (omval 2016-2018, 6 av 6), 
Ordförande 
Christina Aldrin, Ansvarig Stora givare, Stockholms stadsmission (omval 2016-2018, 6 
av 6) 
Marika Hjelm Siegwald, Kommunikations- och insamlingschef Stockholms stadsmission 
(nyval 2016-2018, 5 av 6) 
Jesper Nilsson, Strategisk rådgivare, Rädda Barnen (nyval 2016-2018, 4 av 6) 
Johan Pettersson, Generalsekreterare Oxfam (omval 2016-2018, 5 av 6) 
Eva Rundgren Forsberg, Administrativ chef på WWF (omval 2016-2018, 4 av 6), Kassör 
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Kristina Sparreljung, Generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden (omval 2016-2018, 5 av 
6), Vice Ordförande 
Cajsa Wiking, Generalsekreterare Operation Smile (nyval 2017-2019, 2 av 4) 
 

Efter årsmötet valde styrelsen Kristina Sparreljung till vice ordförande och Eva 
Rundgren Forsberg till kassör. Styrelsen uppbär ingen ersättning för sitt uppdrag.  

Valberedning 
Valberedningen har tre ledamöter valda på ett år. Maria Ros Jernberg, Amref, 
ordförande, Lotta Säfström, Göteborgs stadsmission och Per Westberg, Unicef nyvaldes 
för en mandatperiod av FRIIs årsmöte.  

Revisorer 
Till revisorer omvalde årsmötet Lena Johnson (auktoriserad revisor), Grant Thornton 
Sweden AB och Patrick Bertram, Tyska skolföreningen. Båda på ett år. 

Elektorer 
Årsmötet 2017 beslöt att införa en elektorsgrupp med tre ledamöter för att föreslå 
ledamöter till valberedningen. Medlemmar, styrelsen och kansliet utser varsin ledamot.  

Arbets- och referensgrupper 
Representanter från medlemsorganisationerna har deltagit i olika arbets- och 
referensgrupper under året, bland annat redaktionsråd för Patos, referensgrupper för 
digital insamling, ekonomi och styrning samt dataskyddsförordningen. Medarbetare hos 
medlemmarna har också bidragit med sin kunskap och erfarenhet som föreläsare på 
FRIIs olika utbildningar. 

Kansli 
Kansliet har under året legat på Skeppsbron 28 i Stockholm och har bemannats av i 
genomsnitt 5 personer under året. Arbetet har letts av generalsekreteraren. Inga 
ersättningar utgår till personalen utöver lön, pensionsavsättning enligt kollektivavtal 
samt friskvårdsbidrag. Inga avgångsvederlag finns.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 

Styrelsen inledde året med en strategisk översyn. Det resulterade i sex olika 
fokusområden att arbeta vidare med; kvalitet och kontroll, branschröst, 
projekthantering, varumärke, medlemskap samt utbildningar. Under året har dessa 
områden i olika grad utvecklats med mer kunskap och underlag. Tonvikten har framför 
allt legat på de tre första fokusområdena. 

Den strategiska genomgången innebar att styrelsen under året har gjort en översyn av 
projektet Goda Testamentet, där cirka en tredjedel av FRIIs medlemmar medverkar, för 
att få klarhet i om och i så fall hur projektet bör drivas vidare. Syftet med projektet är att 
få fler svenskar att skriva testamente och samtidigt uppmärksamma människor på 
möjligheten att skänka pengar till en ideell organisation i sitt testamente.  

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft 25 maj 2018 och förberedelser 
för att ta fram riktlinjer har tagit mycket tid under året. Till hjälp har FRII anlitat en 
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jurist, Axel Tandberg, som bidragit med en handledning för FRIIs medlemmar. En 
referensgrupp av medlemmar har bidragit till att riktlinjerna har fått rätt fokus och 
innehåll. Under året har flera utbildningstillfällen i Stockholm samt ett i Malmö 
respektive Göteborg arrangerats för medlemmar.  

För att förbättra förutsättningarna för givande och insamling, har det löpande 
kvalitetsarbetet drivits vidare genom FRIIs kvalitetskod, effektrapportering och 
riktlinjer för redovisning samt genom riktlinjer och vägledningar. Ett av de strategiska 
fokusområdena har varit att påbörja en översyn över FRIIs möjligheter att förbättra den 
egna uppföljningen av kvalitetsarbetet och samtidigt förenkla rapporteringen för 
medlemmarna. En del i detta är också en ambition att bidra till att skapa en mer relevant 
och kostnadseffektiv granskning av insamlingsorganisationer i Sverige. En 
referensgrupp av ekonomichefer har tillsatts för att bidra i detta arbete.  

Årsmötet 2017 beslutade om en förändring av tidsperiod för rapportering så att 
kvalitetskod och effektrapport ska rapporteras senast 30 september. Förändringen 
infördes direkt innevarande år då endast en mindre del av medlemmarna skulle 
rapportera på hela kvalitetskoden enligt den nya tidsperioden. Alla medlemmar skulle 
dock göra effektrapporter enligt den nya tidplanen, vilket i stort sett fungerade väl. 

FRIIs redovisningsråd, som består av representanter för de stora redovisningsbyråerna, 
har haft fyra möten och bidragit till vidareutveckling av riktlinjerna men också fungerat 
som bollplank i olika frågeställningar rörande redovisning. Redovisningsrådet arbetar 
utan ersättning.  

Dialog med Svensk Insamlingskontroll har fortsatt för att minska överlappande 
rapportering och granskning av redan granskade underlag men det har inte lett till 
några förändringar under året.  

Processerna för utbildningsadministration, utbildningsutveckling samt 
medlemshantering har kartlagts och utvecklats. Under hösten implementerades en 
databas för hantering av medlemmar och utbildningsaktiviteter. Det har inneburit en 
stor effektivisering av medlems-och utbildningsadministrationen. Kommunikationen 
med medlemmar har underlättats, och korrekt information om medlemmarnas 
medarbetare kan upprätthållas.  

Grundkurs i insamling, som ges två gånger om året, har vidareutvecklats för att skapa ett 
tydligare ramverk och kunskapsinnehåll oavsett vem som föreläser. Kursens 
genomsnittsbetyg förbättrades under året och blev 4,9 på en sexgradig skala. Målet var 
att nå betyget 5. Seminarier och utbildningar i bl a effektmätning, riktlinjer för 
redovisning samt dataskyddsförordningen har genomförts liksom två heldagskurser 
(master classes) hållits med internationella föreläsare. De mer informella 
utbildningsinsatserna som Frukost med FRII, Samtal om och erfarenhetsutbyten 
genomförs regelbundet. En policy för ersättning till föreläsare och utbildare har tagits 
fram. 

Insamlingsforum hölls 9-10 maj på Djurönäset utanför Stockholm med drygt 300 
deltagare vilket låg i linje med målsättningen. I samband med Insamlingsforum 
utnämndes Årets insamlare i fyra kategorier vilket är en viktig markering för att lyfta 
nytänkande och framgångsrika insatser för att öka givandet i Sverige. 
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Den 28 november lanserade FRII Giving Tuesday Sweden i liten skala, en global 
gräsrotskampanj för att uppmuntra givande där FRII ansökt om att vara ”global partner” 
i Sverige.  

Samarbetet i Ideell spelallians har fortgått under 2017 och varit särskilt intensivt under 
våren och sommaren då spellicensutredningen lades fram den 30 mars 2017. Förslaget 
innebar en fortsatt möjlighet för ideell sektor till skattefrihet men kravet på ensamrätt 
för online-bingo hörsammades inte.  

Tillsammans med PwC lanserade FRII den fjärde rapporten om finansieringen av ideell 
sektor och allmänhetens uppfattningar om givande. Innehållet i rapporten har varit till 
stor användning som utgångspunkt för kontakter med media samt i föreläsningar under 
året, liksom för medlemmarnas strategiska arbete. FRIIs generalsekreterare fick också 
möjlighet att medverka i SVT 1 morgonprogram. Statistiken från FRIIs medlemmar 
summerade till 8,3 miljarder kronor i insamlade medel från privatpersoner, företag och 
organisationer, vilket var en ökning med 3,8% jämfört med föregående år.  

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR 

Med en utveckling av verksamheten som innebär både fler medlemsaktiviteter och mer 
personal på kansliet beslutade styrelsen i oktober om en flytt av kontoret till nya mer 
ändamålsenliga lokaler. Arbetsmiljön kommer att förbättras avsevärt genom detta.  

FRII har kollektivavtal och är medlem i KFO. Kompentensutveckling sker framför allt 
genom personalens deltagande i olika konferenser med relevans för FRIIs uppdrag samt 
vidareutbildning i olika verktyg eller metodik. Att kontinuerligt hålla sig uppdaterad om 
både vad som pågår inom insamlings- och kommunikationsverksamhet och utveckling i 
omvärlden som kan komma att påverka ideella organisationer och insamlingsarbete är 
en central del av alla medarbetares uppdrag. 

Under våren gjordes en omorganisation av kansliet för att i högre grad kunna arbeta 
med kommunikation och samtidigt stärka medlems- och utbildningsstödet. En 
kommunikatör anställdes i oktober och en projektledare för analys och intressepolitik, 
som är en del av FRIIs satsning på ökad kunskapsutveckling och intressepolitiska 
insatser, rekryterades. I samband med rekryteringarna eftersträvades att till 
intervjuerna få ett brett urval av kandidater med avseende på kön, ålder och etnicitet 
vilket också till viss del lyckades, även om slutkandidaterna blev två kvinnor.  

FRAMTIDA UTVECKLING 

FRIIs utveckling sker i linje med den strategiska plattform 2014-2019 som årsmötet 
2014 fattade beslut om och det kontinuerliga strategiarbete styrelsen genomför. FRIIs 
styrelse utvärderar årligen strategin utifrån omvärldsfaktorer, medlemsundersökningar 
och medlemsstatistik, senast i januari 2017. En rad områden definierades då som 
särskilt viktiga att lägga fokus på för att stärka FRIIs framtida utveckling. Dessa områden 
berör bland annat FRIIs kvalitetsarbete och granskning av insamlingsorganisationer, 
FRIIs roll som branschröst samt FRIIs varumärke och medlemsstruktur. Dessa områden 
har följts upp löpande under året, med särskild fördjupning i oktober 2017. Arbetet 
fortsätter under 2018 och intensifieras inför utveckling av den kommande strategiska 
plattformen. 
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RESULTAT OCH STÄLLNING (TKR) 

Som framgår av resultaträkningen uppgick FRIIs verksamhetsintäkter till 11 103 (10 
948). Rörelsens kostnader uppgick till 9 501 (10 147).  

Det operativa resultatet är 1 602 (801). Efter avskrivningar och finansiella poster 
redovisas ett överskott på 1 601 (801). Efter utnyttjande samt ny reservering av 
ändamålsbestämda medel blir kvarstående belopp för året 986 (1 549).  

Det balanserade kapitalet uppgår till 2 655 (2 969).  

Ändamålsbestämda medel 
Ändamålsbestämda medel förekommer endast i samband med specifika projekt där 
tydlig överenskommelse görs mellan FRII och den som bidrar. Det överskott om 
736 298 kronor som projektet Goda Testamentet fått under året har reserverats. De 
medel som avsatts för det intressepolitiska arbetet i samband med licensutredningen för 
spel och lotterier har utnyttjats till fullo under 2017. Årsmötet 2017 godkände en 
reservering för att starta upp FRIIs arbete med analys och intressepolitik. Den 
reserveringen har inte utnyttjats under 2017. 

 

Flerårsöversikt (tkr) 

 2017 2016 2015 2014 2013 
Antal medlemmar 150 151 148 140 140 
Verksamhetsintäkter 11 103 10 948 7 867 7 337 9 143 
Årets resultat efter 
fördelning av 
ändamålsbestämda medel 

986 1 549 -515 571 729 

 

Specifikation av eget kapital (kr) 

 Ändamåls-
bestämda 
medel 
Goda 
Testamentet 

Ändamåls-
bestämda 
medel 
Ideell 
spelallians 

Ändamåls-
bestämda 
medel 
Branschröst 

Balanserat 
resultat 

Summa 
eget kapital 

Ingående balans -   121 850 - 2 968 512 3 090 362 

Reserveringar 
2017 - - 

1 300 000 
-1 300 000 - 

Utnyttjande 
2017        - - 121 850 

- 
- -121 850 

Tillkommande 
2017 736 298 - 

- 
- 736 298 

Årets resultat 
efter fördelning - - 

 
-  986 424 986 424 

Utgående balans 736 298   0 1 300 000 2 654 936 4 691 234 
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FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT 

Till årsmötets förfogande står följande (kr): 
 

Balanserat resultat  +1 668 512 
Förändring ändamålsbestämda medel –    614 448  
Årets resultat  + 1 600 872  
Kronor      2 654 936 
 
Styrelsen föreslår att överskottet disponeras så att i ny räkning överförs:  
   
Balanserat resultat  2 654 936 
Kronor   2 654 936 
 
Resultatet av föreningens verksamhet samt dess ekonomiska ställning per 2017-12-31 
och 2016-12-31 framgår av följande resultat- och balansräkningar samt noter. 
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RESULTATRÄKNING 

  

Not 2017 2016 

Verksamhetsintäkter     

Medlemsavgifter   5 216 232 5 056 069 
Bidrag  2 2 153 331 2 810 849 
Nettoomsättning  3 3 733 268 3 080 867 
Summa verksamhetsintäkter   11 102 830 10 947 785 
     

Verksamhetskostnader     

Övriga externa kostnader  4, 5 -6 414 975 -7 245 073 
Personalkostnader  6 -3 085 916 -2 902 124 
Summa verksamhetskostnader   -9 500 891 -10 147 197 
     

Rörelseresultat   1 601 939 800 588 

Resultat från finansiella investeringar     

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

  
12 792 

Räntekostnader och liknande resultatposter   -1 079 8 
Summa resultat från finansiella investeringar   -1 067 800 
     

Årets resultat   1 600 872 801 388 

     

Förändring av ändamålsbestämda medel     

Årets resultat enligt resultaträkningen (enligt 
ovan) 

  
1 600 872 801 388 

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från 
tidigare år 

  
121 850 747 463 

Ändamålsbestämning av medel   -736 298 - 
     
Kvarstående belopp för året/förändring 
balanserat kapital 

  
986 424 1 548 851 
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BALANSRÄKNING 

  

Not 2017-12-31 2016-12-31 

     

Tillgångar     

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  7 2 231 964 2 071 799 
Övriga kortfristiga fordringar   140 828 139 482 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  8 606 530 296 884 
   2 979 322 2 508 165 

Kassa och bank   5 628 275 4 229 814 

Summa omsättningstillgångar   8 607 597 6 737 979 

Summa tillgångar   8 607 597 6 737 979 

     

Eget kapital och skulder     

Eget kapital     

Ändamålsbestämda medel   2 036 298 121 850 
Balanserat kapital   2 654 936 2 968 512 
Summa eget kapital   4 691 234 3 090 362 

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder   1 348 474 509 708 
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag  9 40 511 40 511 
Övriga kortfristiga skulder   198 109 557 305 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  10 2 329 269 2 540 093 

Summa kortfristiga skulder   3 916 363 3 647 617 

Summa eget kapital och skulder   8 607 597 6 737 979 
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER 

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Årsredovisningen har även i den mån det varit 
möjligt anpassats efter FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.  

Om inte annat framgår, är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  

Verksamhetsintäkter 

Endast inflöde av ekonomiska fördelar som FRII erhållit eller kommer att erhålla för 
egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till 
verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.  

Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över 
den tidperiod som anges. 

Nettoomsättning förekommer främst i form av intäkter för utbildning och 
kompetensutveckling. Dessa redovisas i takt med att utbildningarna genomförs. 

En transaktion i vilken föreningen 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 föreningen uppfyllt eller kommer att uppfylla 
vissa villkor och om föreningen har en skyldighet att återbetala till motparten om 
villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva. 
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna 
bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag 
som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma 
räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. 

Verksamhetskostnader 

Verksamhetskostnader är uppdelade i personalkostnader och övriga externa kostnader. 
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande 
kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. 

Kundfordringar 

Kundfordringar värdes individuellt till det belopp som beräknas inflyta. 

Ändamålsbestämda medel 

Som ändamålsbestämda medel inom eget kapital redovisas medel där avsändaren 
angett ett specifikt ändamål som medlen skall användas till men där organisationen 
ännu inte åsamkats utgifter för detta ändamål. Se även noten till eget kapital. 
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NOT 2 BIDRAG 

 2017 2016 
Goda Testamentet 2 153 331 2 098 658 
Ideell Spelallians - 2 500 
Bidrag-moms ideell second hand - 709 691 
Summa 2 153 331 2 810 849 

  

NOT 3 NETTOOMSÄTTNING 

 2017 2016 
Utbildning/kompetensutveckling 3 107 455 3 072 759 
Annonsintäkter 7 000 5 000 
Försäkringsersättningar 576 055 0 
Övriga intäkter 42 758 3 107 
Summa 3 733 268 3 080 866 

 

NOT 4 ÖVRIGA EXTERNA VERKSAMHETSKOSTNADER 

 2017 2016 
Patos 280 502 284 675 
Insamlingsforum 1 627 319 1 294 355 
Goda Testamentet 1 417 032 2 183 915 
Avdragsrätt för gåvor - 480 
Almedalen 23 638 22 158 
Rapporter 296 667 206 799 
Nya frågor/Undersökningar 193 250 25 000 
Övriga kostnader 2 576 567 3 227 691 
Summa 6 414 975 7 245 073 
   

I övriga kostnader ingår bl a inhyrd personal med 590 750 kronor samt 
redovisningstjänster med 351 194 kronor. 

  

NOT 5 LEASING 

Samtliga leasingavgifter avseende finansiella och operationella leasingavtal 
kostnadsförs linjärt över leasingperioden. FRIIs enda leasingavtal under 2017 avser 
kontorslokalen på Skeppsbron 28. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår för 
räkenskapsåret till 126 795 kr. Avtalet om lokalhyra har sagts upp och ny kontorslokal 
med adress Drottninggatan 30 tillträds under januari 2018. Den nya lokalen hyrs under 
perioden 1 februari 2018 till och med 30 november 2020. Kontraktet skrevs 2017-10-26 
och är giltigt till och med 2020-11-30. 
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NOT 6 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER 

 2017 2016 

   
Medelantal anställda inklusive generalsekreterare   
Kvinnor 4,1 4,6 
Män 0 0 
Totalt 4,1 4,6 
   
Löner och andra ersättningar:   
Generalsekreterare 788 320 623 181 
Övriga anställda 1 362 838 1 296 109 
Totala löner och ersättningar 2 151 158 1 919 290 
   
Sociala kostnader 859 377 636 281 
(varav pensionskostnader) 183 484 197 936 
   

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare   

Antal styrelseledamöter på balansdagen   
Kvinnor 5 5 
Män 3 3 
Totalt 8 8 
   

Avtal om avgångsvederlag   
I generalsekreterarens anställningsavtal finns tre månaders ömsesidig uppsägningstid. 
Inga om avtal avgångsvederlag finns.  
 

NOT 7 KUNDFORDRINGAR 

Projektbidrag Goda Testamentet avseende 2018 har fakturerats i december 2017. Se 
även not 10. 

 

NOT 8 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 

 2017-12-31 2016-12-31 

   
Förutbetalda hyror 32 117 31 583 
Förutbetalda försäkringar - 1 298 
Insamlingsforum 445 823 136 929 
Övriga poster 128 590 127 074 
Summa 606 530 296 884 
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 NOT 9 SKULD ERHÅLLNA EJ NYTTJANDE BIDRAG 

 2017-12-31 2016-12-31 

Reserverade medel från 2015 – moms second hand 40 511 125 932 131 
Statligt stöd via Röda Korset att fördela - 13 015 110 
Utbetalt bidrag  - -138 197 039 
Delsummering 40 511 750 202 
   
Övriga hanteringskostnader - -709 691 
   
Summa 40 511 40 511 

  

NOT 10 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

 2017-12-31 2016-12-31 

Semesterlöner 293 445 323 391 
Upplupen löneskatt 35 823 38 645 
Förutbetalda intäkter (medlemsavgifter Goda Testamentet) 1 940 000 2 085 000 
Övriga poster 60 000 93 057 
Summa 2 329 268 2 540 093 
 

NOT 11 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG 

FRII kommer att under perioden februari 2018 till november 2020 hyra kontor av 
Föreningen Norden.  

Personalförändringar har inträffat under våren 2018 med avslutande av provanställning 
samt en föräldraledighet och medarbetare som fått nytt arbete. Detta ger möjlighet till 
en anpassning av kompetenser utifrån de behov som FRII har på längre sikt.  
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UNDERSKRIFTER 

 

 

Stockholm 27 april 2018 
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Ordförande    vice Ordförande 
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