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Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Funktionsrätt Stockholms län, 802004-7844, får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2019.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Funktionsrätt Stockholms län är en paraplyorganisation som arbetar för sina 44 medlemsföreningars
gemensamma och övergripande intressepolitiska mål.
Den övergripande visionen och målet är ett samhälle för alla.
Tack vare våra 44 olika medlemsföreriingar är vi en stark rättighetsbärare och en röst för
funktionsrättsrörelsen i länet.
Funktionsrätt Stockholms län år en organisatoriskt och ekonomiskt fortsatt stabil förening.
Omvärldsbevakning indikerar dock att bidrag dessvärre inte alltid går att räkna med i en politiskt
snabbt föränderlig värld.
På årsmötet 2019 beslutades det om ekonomisk buffert, som kan tas i bruk om någon större oväntad
händelse inträffar eller om föreningen får ett minskat bidrag. Föreningen har fasta kostnader som
personal och hyresavtal som på ett ansvarsfullt vis behöver kunna avvecklas i händelse av minskat
bidrag.

Främjandet av ändamålet
Under verksamhetsåret organiserade vi ca 150 förtroendevalda personer som deltog i olika
samverkansråd och grupper inom Region Stockholm. 1 dessa samverkansråd och grupper bidrog vi
med kunskap och förslag på hur att tillgängliggöra Region Stockholm ännu mer, för ännu fler.
Lågt räknat innebar det en ideell insats om nästan 46 000 timmar under året. Det motsvarar
arbetstiden för 22 heltidsanställda under ett år.
Då den mycket snabba digitaliseringen har inneburit många nya utmaningar men även förbättringar för
våra medlemsorganisationers medlemmar valde föreningen att under 2019 arbeta med temat digital
tillgänglighet.
Vi inventerade våra medlemmars behov rörande olika tjänster och lösningar som digitaliserats och
som planeras att digitaliseras. Under året lyfte vi dessa i samverkansråd, grupper och workshops inom
Region Stockholm.
Resultatet är att regionens politiker och tjänstepersoner har fått större förståelse för vilka möjligheter
och utmaningar det finns med digitala tjänster.
För att ytterligare öka kunskapen om funktionsrättigheter och tillgänglighet har vi genomfört
Insiktsutbildningar för ca 1000 personer inom Region Stockholm.
Resultatet är att deltagarna efter utbildningen har ett normkritiskt förhållningssätt som leder till bättre
beslut, ökad kvalitet och större förståelse som resulterar i bättre bemötande av våra målgrupper

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har ledamoten Ewa-Maj Rasmusson Säter avgått ur styrelsen och ersattes av Bernd
Priemer.
Arets överskott beror på tillfälligt minskade personalkostnader. En intressepolitisk handlåggare har
varit tjänstledig under året och tjänsten har varit vakant. Rekrytering slutfördes under hösten.

Flerårsöversikt Belopp i kr
2019 2018 2017 2016

Föreningens intäkter 7 724 634 7 531 425 7 972 583 6 792 634
Resultat efter finansiella poster 461 898 630 087 1 778 012 517 543
Soliditet, % 92 88 80 76
Medlemsavgifter 88 000 88 000 61 600 60 200
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Resultaträkning
Belopp 1kr Not 2019-01-01- 2018-01-01-

2019-12-31 2018-12-31

Verksamhetsintäkter 2
Medlemsavgifter 88 000 88 000
Verksamhetens bidrag 6 008 984 5 907 450
Övriga intäkter 1 627 650 1 535 975
Summa föreningens intäkter 7 724 634 7 531 425

Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader -3 262 640 -3 297 681
Personalkostnader 3 -3 973 361 -3 572 813
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -26 615 -26 615

Summa föreningens kostnader -7 262 616 -6 897 109

Föreningens resultat 462018 634316

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 16
Räntekostnader och liknande resultatposter -120 -4 245

Summa finansiella poster -120 -4 229

Resultat efter finansiella poster 461 898 630 087

Bokslutsdispositioner

____________ ____________

Resultat före skatt 461 898 630 087

Skatter
Skatt på årets resultat -

Årets resultat 461 898 630 087 W
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U nderskrifter

Stockholm 2020-04-15
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Annika Hässler Inge-Britt Lundin
Styrelseordförande 1:e vice ordförande

Lennart Håwestam Maj/Britt Lind
2:e vice ordförande Styrelseledamot
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Kristina Törnblom Judith Berntsson
Styrelseledamot Styrelseledamot
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Bernd Priemer
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2’ 0

Grant Thornton Sweden AB

Lena Johnson Bo Rundelius
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor
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