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Verksamhetsåret 2017 fick en fin start då vi vid årets Postkodutdelning både fick den
tilldelning vi fått de senaste åren, sju miljoner kronor, och pengar till vårt Friluftsprojekt
FRALLA i samverkan med Friluftsfrämjandet. Pilotprojektet genomförs i Östergötland
och Småland, vi siktar på att det ska spridas och betyda mycket positivt för barn- och
ungdomsverksamheter i föreningarna runt om i hela landet.
Under året har den nya kansliorganisationen börjat sättas på plats. Det skapas nya
strukturer för arbetet, exempelvis en starkare koppling mellan förbundet och
forskningsfonden, och även med Unga Allergiker som nu flyttar in hos oss. Vi försöker
alla att ha den viktigaste personen, den enskilde medlemmen, i fokus för inriktningar och
beslut som tas.
Utan medlemmar finns ingen möjlighet att påverka vare sig för kansliet eller för oss
förtroendevalda i styrelsen. Desto tråkigare då när beskedet om medlemsantalet kom i
slutet av året och vi kunde konstatera ett medlemstapp på över 1100 medlemmar.
Positivt är att vi tillsammans värvat fler medlemmar än tidigare år, de flesta via
hemsidan och Matallergikortet. Men varför väljer de vi värvat att inte stanna kvar? Eller
är det våra äldre, trogna medlemmar som väljer att kliva ur gemenskapen? Vi kan bara
spekulera tills vi undersökt frågan och fått svar. Vet din förening vilka som klivit av och
har de fått frågan vad de saknat? Vi behöver alla ställa oss frågan om vi prioriterar rätt
saker och vilka vår målgrupp, våra medlemmar, består av. Vilka behov, önskningar och
förväntningar har de och hur kan de få hjälp att uttrycka detta vid nästa kongress så att
arbetsmålen för förbundet centralt blir de rätta?
Avslutningsvis vill jag gärna nämna några viktiga och positiva aktiviteter i slutet av 2017
som är resultat av förbundets ihärdiga påverkansarbete. Jag tänker här på förbudet mot
doftsättning i gallerior i vissa kommuner, något som kan bli vägledande för fler
kommuner och som har stor betydelse för tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning i form av astma, sensorisk hyperreaktivitet (doftöverkänslighet)
och multipel kemisk känslighet, MCS. Dessutom är det förstås viktigt för alla barn som
ofrivilligt utsätts för dofter. Jag tänker också på arvsfondsprojektet ”Bra mat för alla” som
nu i början av 2018 kan ta riktig fart och kommer att betyda mycket för alla med
matallergi och matöverkänslighet. Sist vill jag nämna regeringens positiva inställning till
en utökning av tobakslagen. Vi hoppas att de partier som har en tveksam inställning
också tar ett förnuftigt beslut då frågan ska upp i riksdagen.
Allt gott inför 2018!
/Maritha Sedvallson
Förbundsordförande, Astma- och Allergiförbundet
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Astma- och Allergiförbundet är en välkänd och respekterad organisation. Hos oss samlas
människor med allergiska sjukdomar tillsammans med sina anhöriga och andra
engagerade för att göra Sverige mer tillgängligt. Tillsammans arbetar vi, på många
skiftande sätt, för ett Friskare Liv!
Mycket har uppnåtts under de mer än 60 år som förbundet nu har funnits, men
fortfarande återstår mycket innan vi förverkligat vår vision:

Människor med allergiska sjukdomar ska kunna fungera
som likvärdiga medlemmar i samhället

Vårt uppdrag är stort, våra resurser begränsade. För att göra skillnad måste vi samla
våra krafter, vara uthålliga och samtidigt ha förmåga och kraft att agera när tillfälle ges.
Arbetet har fortsatt för att förmå samhället att anta en nationell strategi för allergisjukdomarna och på att uppmärksamma kopplingen mellan miljö och hälsa. Vi har också
fortsatt att utveckla vår kommunikation – till medlemmar, beslutsfattare, media och
allmänhet.
Bristen på kunskap är ett av de största hindren för ett friskare liv för människor med
allergisjukdomar. Det handlar om okunskap, falsk och felaktig kunskap, otillräcklig
spridning av existerande kunskap och obenägenhet att ta till sig och utnyttja ny kunskap.
Kunskapsbrist råder inom stora delar av samhället om vilka stora möjligheter till
framsteg det finns inom allergiområdet.
Ett huvudmål för arbetet under kongressperioden 2016–19 är att göra insatser mot den
här bristen.
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Året som gått har varit det första hela verksamhetsåret sedan förbundets kongress
2016. Verksamhetsplanen för hela kongressperioden är inriktad på att sprida korrekt
och relevant kunskap om allergi till medlemmar, allmänhet och beslutsfattare. Ökad
kunskap är en nyckel till ett friskare liv för människor med allergisjukdomar.
Förbundet har utvecklat en ny funktion på Internet – AllergiSmart – för att sätta
medlemmarna i kontakt med den senaste kunskapen om allergisjukdomarna. Denna
funktion innebär också att förbundet kan erbjuda medlemmar och allmänhet ett tydligt
program för hjälp till självhjälp.
Under verksamhetsåret har arbetet för att stimulera skapandet av starkare regionala
enheter i förbundet fortsatt. Grunden har lagts för flera nya regionorganisationer under
den närmaste framtiden. Detta innebär nya förutsättningar för att stödja de lokala
föreningarna och för att sprida kunskap om allergifrågor i samhället.
Samverkan mellan Astma- och Allergiförbundet och Forskningsfonden har stärkts genom
en ny gemensam kansliorganisation. Därmed kan den kompetens som finns i och kring
fonden utnyttjas mer effektivt. Även samverkan med vårdens professionella har
utvecklats positivt. Förbundet har aktivt deltagit i implementeringen av nationella
riktlinjer för astmavården i samverkan med Socialstyrelsen och SKL, Sveriges Kommuner
och Landsting. Tillsammans med Svensk förening för allergologi och tidningen Dagens
Medicin genomfördes en nationell allergikonferens i Stockholm, som ett led i arbetet för
nationella riktlinjer för allergivården.
Genom en satsning på skolans arbetsmiljö har förbundet under året arbetat för en ökad
medvetenhet hos allmänhet och beslutsfattare om att allergisjukdomar leder till
funktionshinder i kontakten mellan människan och den omgivande miljön.
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Förbundet har en omfattande intressepolitisk verksamhet på internationell, nationell,
regional och lokal nivå och spelar en viktig roll inom flera viktiga samhällsområden som
företrädare för den stora gruppen av människor med allergisjukdomar.

Arbetet med att påverka landstingen att arbeta efter Socialstyrelsens nya riktlinjer för
astma/KOL har fortsatt under 2017. Förbundet är representerat i det Nationella
programrådet för astma/KOL på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för att se till att
patientperspektivet finns med i arbetet. Arbetet har under året haft fokus på att
färdigställa kunskapsstöd som ska underlätta en korrekt och förbättrad diagnostik, där
förslag till Behandlingsplan för barn med astma och Behandlingsplan för vuxna med
astma är under revision. Även dokument för interprofessionell samverkan inom vården
har tagit fram för olika målgrupper.

Arbetet i Luftvägsregistret har fortsatt och fler landsting har sökt stöd och instruktioner
för att skapa ett gemensamt fackspråk. Större data och mer korrekt information kan
leda till att vården kan se vilka behandlingsmetoder som fungerar bra, och det blir
lättare att göra jämförelser mellan regioner.
Läns- och lokalföreningarna har informerats om de nationella riktlinjerna för vård och
behandling av astma/KOL. På en konferens för region- och länsföreningar delade
dessa erfarenheter från det vårdpolitiska arbetet och informerades om den nationella
satsning som landstingen/regionerna gör för att utveckla en kunskapsstyrd vård. En
företrädare för Luftvägsregistret beskrev registrets funktion och vilka möjligheter
förbundets föreningar har att tanka ned värdefull information ur registret.

Förbundet har under verksamhetsåret fortsatt diskussionerna med Riksförbundet
HjärtLung med sikte på att vidareutveckla arbetet som drogs igång inom Funktionsrätt
Sveriges projekt Prima Primärvård. En projektidé har utvecklats och arbetet med att
formulera en plan som kan presenteras för Allmänna Arvsfonden har påbörjats.

Under 2017 har förbundet drivit frågan om att de nationella riktlinjerna för astma/KOL
måste följas upp med ett arbete för att utveckla riktlinjer för allergivården. En konferens
med temat allergi genomfördes i Stockholm i samverkan mellan tidningen Dagens
Medicin och Svensk förening för allergologi.
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SARA-gruppen har haft två möten för att kunna utöka samarbetet mellan olika
professioner inom vården och förbundet. Ett gemensamt arbete påbörjades för att
påverka Socialstyrelsen att starta arbetet med nationella riktlinjer inom allergivården.

Förbundet har genomfört en omorganisation på vård- och forskningssidan, där
Forskningsfonden knutits närmare förbundet genom att tjänsten som
forskningssekreterare kombineras med tjänsten som samordnare för vård och
forskning. Med denna åtgärd skapar förbundet förutsättningar för att snabbare kunna
sprida nya kunskaper och rön i organisationen och få en bättre överblick kring
kunskapsläget på området.

Förbundet uppmärksammade Astmadagen i början av maj genom att förse
lokalföreningarna med ett aktivitetspaket. Ett fyrtiotal föreningar beställde materialet.
Temat för förbundets satsning var fysisk aktivitet.

Förbundet har samverkat med andra funktionshindersorganisationer inom ramen för
Funktionsrätts vårdpolitiska nätverk.
Förbundet har också samverkat med samtliga statliga myndigheter på vårdområdet.
Under Almedalsveckan deltog förbundet i en diskussion om vården framtid tillsammans
med experter och beslutsfattare och andra patientorganisationer.

Under hösten 2017 uppmärksammades 50-årsminnet av upptäckten av IgE-antikroppen
genom en konferens på Karolinska Institutet. Förbundet var en av arrangörerna av
konferensen och förbundets andre vice ordförande Mikaela Odemyr höll ett anförande.

Utbildningsmaterialen Säker mat i förskola och skola samt Hurra, en allergisk gäst har
under året använts i fem baskurser ledda av godkända utbildare. Förbundet har
arrangerat en fortbildningsdag med temat skolan. Syftet är att öka kunskapen om
matallergier så att bra rutiner för en säker mathantering etableras.
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Frivilligt egenkontrollprogram för restauranger erbjuds restauranger som skriver avtal med
förbundet. Restaurangerna uppfyller förbundets kravlista för märkning och får då intyg
och klistermärken att sätta upp på restaurangerna. Ågrenska är hittills den enda
restaurang som har skrivit avtal i programmet. Under 2017 har arbetsmaterial tagits
fram till läns- och lokalföreningarna med syftet att engagera föreningarna att väcka
intresse för egenkontrollprogrammet hos restauranger på lokalorten. Fyra föreningar
beställde materialet, men ingen ny restaurang har ännu tagit märkningen.

Förbundet har under året deltagit i två viktiga nätverksgrupper på matallergiområdet.
Den ena är Arbetsgruppen för allergi och annan överkänslighet. Här diskuteras många
viktiga frågor på området och representanter från bland annat Astma- och
Allergiförbundet, Celiakiförbundet, Livsmedelsverket, Livsmedelsföretagen och Svensk
Dagligvaruhandel medverkar.

Förbundet deltar även i nätverksgruppen Födoämnesallerginätverket som ordnar
föreläsningar, diskuterar och driver olika frågor på matallergiområdet. Under 2017 hölls
ett stort symposium, på initiativ från Astma- och Allergiförbundet, där man tillsammans
med Celiakiförbundet, Livsmedelsverket, Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel
och Sahlgrenska diskuterade möjligheten att sätta gränsvärden för flera olika allergener
vid märkning av produkter samt om det går att utveckla och förbättra märkningen ”Fri
från”.

Under 2017 har ledningsgruppen för Bra mat för alla (förbundet, Centrum för
Allergiforskning och Livsmedelsföretagen) drivit arbetet med agendan vidare. Målet för
arbetet är att förverkliga agendan och skapa ett nationellt centrum för matallergi.
Förbundets ombudsman har fungerat som projektledare för agendan under 2017.

I november fick förbundet besked om att medel till det treåriga projektet Bra mat för alla
– genomförandeprojekt, beviljats. Genom projektet kommer ett nationellt samordnande
kunskapscentrum för matöverkänslighet att startas upp. Centrumet kommer att bjuda in
aktörer och projekt till samarbeten på områdena forskning, innovation och
kunskapsöverföring. Projektet ska också skapa en referensgrupp med personer med
matöverkänslighet, projektets huvudmålgrupp samt bedriva lobbyarbete mot politiker
och andra organisationer.
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Under 2017 har ett intressepolitiskt arbete bedrivits för att påverka företag inom flyg,
tåg, buss och båt att ta bättre hänsyn till personer med allergisjukdomar. Specifikt har
förbundet suttit i Trafikverkets råd samt i SJs handikappråd. Förbundet har begärt
uppvaktning av SAS, men inte fått svar. Förbundet har även gett råd till tågbolag som
hört av sig för råd om allergianpassning av nya tågvagnar.

Arbetsgruppen för allergi och annan överkänslighet
Födoämnesallerginätverket
Bra mat för alla; Centrum för Allergiforskning, Karolinska Institutet, Livsmedelsföretagen
SJs Handikappråd

Förbundet bistod Celiakiföreningen i Stockholms län att förbereda innehåll i mässan Mat
för livet på Kistamässan. Dessutom hade förbundet en monter på mässan.
Till matallergidagen framställdes ett informationsblad om skillnaden mellan
mjölkproteinallergi och laktosintolerans. Detta blad och budskapet har under året
kommunicerats i olika sammanhang.
Förbundet stod i Philips monter i Kungsträdgården en hel dag under kampanjen
Pollenupproret. Där delade förbundets representanter ut ett nytt informationsblad om
pollenallergi samt tidningen Allergia.

Förbundet representeras i flera av de samrådsorgan som finns med myndigheter och
funktionshindersrörelsen via Funktionsrätt Sverige, bland annat Skolverket,
Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Boverket ,
Trafikverket och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.
En workshop på Föreningskonferensen behandlade bristande tillgänglighet som
diskriminering. Föreningsaktiva fick då möjlighet att lyssna på en föreläsning och arbeta
med praktikfall.
En folder om tillgänglig vård och omsorg vid allergi har tagits fram under året.
Information om vikten av allergihänsyn när det gäller hundar i vård, omsorg och skola
har lämnats till vårdpersonal. Förbundet bidrog till att branschorganisationen Svensk
Dagligvaruhandel höll ett seminarium om tillgänglighet i butik, där förbundet fick
möjlighet att berätta för medlemsföretagen vad deras handlare bör tänka på för att göra
sina butiker tillgängliga.
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Förbundet har tillsammans med allergiföreningen i Stockholms län skrivit till Stockholms
läns landsting och frågat vilka allergihänsyn som tas när de inför vårdhundar. Efter
påverkan från förbundet med flera har Skolverket tagit ställning om hur de ser på
hundar och andra pälsdjur i skolan och allergi. Förbundet har även påtalat att Skolverket
bör informera om sitt ställningstagande till skolornas huvudmän.
Den europeiska organisationen EFA har fått en skrivelse om behovet av allergihänsyn i
en standard för assistans- och ledahundar på europeisk nivå. Förbundet har dessutom
lämnat synpunkter till Myndigheten för delaktighet som har ett informationsuppdrag
från regeringen om assistanshundar.

Förbundet arbetar tillsammans med andra organisationer i Tankesmedjan Tobaksfakta
för ett Rökfritt Sverige 2025. Fokus har varit att minska passiv rökning och att öka antalet
rökfria miljöer. En debattartikel om barns behov av ökat skydd mot tobaksrök
publicerades på Tobaksfria dagen i maj i Uppsala Nya Tidning. Föreningarna fick hjälp
med mallar för lokala pressmeddelanden och debattartiklar om behov av utökad
tobakslag för vissa rökfria utemiljöer som kunde användas för opinionsbildning i media
inför tobaksfria veckan i november. Förbundet har tagit fram motionsunderlag till
Hyresgästföreningens stämma om rökfria och allergianpassade flerbostadshus och
uppdaterat listan över rökfria och allergianpassade flerbostadshus på webben. En
debattartikel om rökfritt i flerbostadshus med förbundet som avsändare publicerades
också i Expressen under tobaksfria veckan.

Förbundet har skrivit till rektorer och förskolechefer och marknadsfört Allergironden och
utbildningsmaterialet Säker mat i förskola och skola. Förbundet medverkade som
utställare på Skolsköterskornas kongress där 1500 skolsköterskor deltog och
marknadsförde samma material.
Förbundet har bistått med föreläsningar om inomhusmiljö på en allergiförenings
årsmöte, en allergiombudsutbildning, konferenser för kommunpersonal i två olika
kommuner och en nationell konferens om inomhusmiljö i skola och förskola. Förbundet
har även ingått i en referensgrupp för Unga Allergikers och SCUFs projekt LAGA skolan
och lämnat synpunkter på nytt metodmaterial för en tillgänglig skola för elever med
allergi och celiaki.
Under året har ett antal aktiviteter bedrivits om förbundets valfråga – bättre
inomhusmiljö i skolan genom upprustning av skollokaler. Exempelvis fick
kommunpolitiker i barn- och ungdomsnämnder en enkät om statligt stöd för
upprustning av skollokaler och en workshop hölls på föreningskonferensen där
föreningsaktiva fick komma med idéer på hur de kan arbeta med valfrågan lokalt.
Workshopen resulterade i en tipskatalog. Förbundet har även tagit fram ett 6punktsprogram och en lobbyrapport om valfrågan och arrangerade en frågestund i
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Almedalen med tre riksdagspolitiker. Inför skolstarten publicerades en debattartikel i
tidningen Dagens Samhälle om sambandet mellan skolans inomhusmiljö och elevernas
skolprestationer. Under hösten deltog förbundet som utställare i Kvalitetsmässan - en
mötesplats för tjänstemän och politiker i offentlig sektor - och informerade om
valfrågan. Förbundet träffade också representanter från Socialdemokraterna om
valfrågan i slutet av året.

Förbundet har skrivit ett yttrande till Mark- och miljööverdomstolen i och med att beslut
om att inte förbjuda doftsättning i gallerior överklagades av två kommuner i Stockholm.
Förbundet informerade också om doftöverkänslighet tillsammans med Stockholms läns
Astma- och Allergiförening vid ett möte med funktionshinderrådet i Solna stad. I slutet
av året kom beslut i två domar från Mark- och Miljööverdomstolen som fastställde
kommunernas beslut att förbjuda doftsättning i de båda galleriorna med hänvisning till
försiktighetsprincipen.
Förbundet har skrivit till miljöministern och frågat om regeringens arbete när det gäller
reglering av kemiska emissioner från byggmaterial. Vi har lämnat synpunkter om
reglering av kemiska emissioner från byggmaterial till utredningen Modernare
byggregler och publicerat en debattartikel om ämnet tillsammans med
Hyresgästföreningen i tidningen Norrländska Socialdemokraten.

Informationsblad om städning efter pälsdjur i hemmiljö har uppdaterats och ett nytt
informationsblad om att minska pollen hemma har tagits fram.
Förbundet har deltagit och lämnat synpunkter i en referensgrupp för moderniserad
ventilationskontroll (OVK) som Energimyndigheten ansvarat för.
Tillsammans med andra har förbundet under flera års tid arbetat för ett nationellt
kompetenscentrum för inomhusmiljö. Under hösten meddelade bostadsministern att
regeringen kommer genomföra en flerårig nationell kompetenssatsning om
inomhusmiljö riktad till bygg- och fastighetssektorn.

I slutet av april gjorde förbundet en uppvaktning av Socialdepartementet, angående
pollenprognosernas långsiktiga finansiering.
Pollenprognoser uppfattas av allmänheten som ett självklart komplement till de dagliga
väderrapporterna under pollenperioden. Men verksamheten är bristfälligt organiserad
och saknar långsiktig nationell finansiering. Pollenmätstationerna, som ger underlag till
prognoserna, drivs av olika aktörer över landet. En del av dem finansieras genom ett
statligt bidrag medan övriga drivs av kommuner, landsting eller samarbete mellan dem i
vissa fall. Astma- och Allergiförbundet framförde vid uppvaktningen bland annat att en
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statlig huvudman bör samordna och ansvara för driften av ett rikstäckande nationellt
nätverk med ca 25 mätstationer placerade över hela landet. I instruktionen till
huvudmannen bör det skrivas in att den ska samråda med Astma- och Allergiförbundet,
bland annat när det gäller att vidareutveckla informationsverksamheten.

Se www.astmaoallergiforbundet.se/vart-arbete/remissvar-skrivelser

Astma- och Allergiförbundets ombudsmän ger råd via mejl och telefon inom områdena
vård, inomhusmiljö, funktionshinderspolitik, utomhusmiljö, mat och kollektivtrafik. Det
är många som hör av sig, både privatpersoner, skolpersonal, vårdpersonal, företag och
offentliga verksamheter. Rådgivning till Astma- och Allergiförbundet medlemmar
prioriteras. Många blir medlemmar i samband med att de får hjälp.
Frågorna kan exempelvis handla om skolmat, vårdbidrag, rökning och pälsdjur i
flerbostadshus, dofter på allmänna platser och vilket stöd som människor med allergi
kan få i förskolan, skolan eller på arbetsplatsen.
Några exempel på frågor som har inkommit:
•

Jag ska söka vårdbidrag, var hittar jag information om vad som är viktigt att ta
med i ansökan när det gäller barn med allergisjukdom?

•

Vilken hjälp och stöd finns för mig som doftöverkänslig, hur får jag
arbetskamrater på min arbetsplats att visa hänsyn?

•

Jag har pälsdjursallergi och ska flytta in i en ny bostad där det funnits djur, går
det att städa bort så att jag kan bo där?

•

Jag bor i lägenhet och har en granne som röker och röken kommer in till mig, var
kan jag få hjälp?

•

Vår son fick en anafylaktisk chock på en restaurang, vad har vi rätt till och vart
vänder vi oss?

•

Om vår förskola har nötförbud, får barnen jobba med mandelmassa då?

•

Hur gör man för att få vaccin mot pollenallergi?

•

Röken från min grannes vedeldning ger mig astma. Kan kommunen förbjuda
dem att elda?
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Förbundet har tagit stora kliv framåt i utvecklingen och har bland annat gjort ett
omfattande arbete inom digital kommunikation. En webbkommunikatör har anställts
som ett led i arbetet.
Kommunikationsgruppen har fortsatt sin uppgift med att samordna och stärka
aktiviteter inom kommunikationsområdet enligt den årliga taktiska planen. Flera
kommunikationsmanér – innehållande språkbruk, stil och utförande – inom områden
som hänsynstagande, pollen, doftöverkänslighet och pälsdjur har tagits fram.
Under pollensäsongen har flera medlemsrekryteringskampanjer via sociala medier
gjorts med tillfredställande resultat – ett arbete som förväntas fortgå under kommande
år. Nytt material för att kommunicera kring och rekrytera via Matallergikortet har också
tagits fram och används på sociala medier och webb.
Under hösten gjordes den hittills största satsningen på Parfymfria veckan. Denna gång
satsades det mest på att nå ut digitalt via influencers, sociala medier och webb. En
genomslagsrapport visar en räckvidd på strax över 1,5 miljoner personer, som har nåtts
av kampanjbudskapet på något sätt.
På efterfrågan från förtroendevalda har ett kommunikationskalendarium med årets
aktiviteter tagits fram och presenterats på Föreningskonferensen. Där visades även ett
planeringsverktyg för de föreningsaktiva som ska kunna användas när den lokala
planeringen för verksamhetsårets aktiviteter ska göras.

Under 2017 har Astma- och Allergiförbundet fått mycket positiv uppmärksamhet och
synts i media inom många områden. Förbundet har debatterat skola, tobaksrökning,
mat, kemikalier i byggmaterial, folkhälsopropositionen, vedeldning, doftförbud i gallerior
och mycket annat. Några repliker på debattsidorna har gett särskilt stort genomslag,
förbundet har bland annat bemött larm från forskaren Agnes Wold i Dagens Nyheter
samt diskuterat rökning i offentliga utomhusmiljöer på SVT Opinion. Debattartiklar och
pressmeddelanden har publicerats varje månad och dessa har även genererat en stor
spridning i sociala medier. En debattartikel i Expressen om rökning i flerbostadshus gav
extra bra genomslag med 8 000 Facebook-rekommendationer.
Journalister kontaktar gärna förbundet för uttalanden i olika frågor, förbundsordförande
Maritha Sedvallson är ofta tillfrågad liksom generalsekreterare Ulf Brändström.
Förbundet hjälper också till med statistik och kontaktinformation till specialister inom
olika områden och till personer som själva är drabbade av någon allergisjukdom.
Under 2017 har förbundet börjat medverka regelbundet i vår europeiska
samorganisations nyhetsblad,EFA-News, med notiser om verksamheten i Sverige.
Pressarbetet har bidragit till att förbundet och föreningarna har uppnått mål i det
intressepolitiska arbetet.
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Förbundets medlemstidning Allergia har under året utkommit med sex nummer av den
tryckta tidningen. Allergia har förmedlat aktuell forskning, reportage, recept och tips
med mera.
Årets temanummer har varit: Nära och kära, Pollen, Mat, Konsument, Innemiljö samt Jul.
Tidningen har ingått i de informationspaket som kunnat beställas av föreningarna till
kampanjerna ”Astmadagen”, ”Parfymfria veckan” och ”Allergidag i butik”.
I webbtidningen Allergia.se publiceras allt material som finns i den tryckta tidningen.
Utöver det har redaktionen lagt upp ytterligare nytt material cirka fyra gånger i veckan.
Nytt för året är Kitty Jutbrings blogg där hon skriver och lägger upp filmer från sitt liv
som multiallergisk mamma till multiallergiska barn. Allergia.se har också tagit fram en
mycket uppskattad film med test av olika äggersättningar.
Under året har ett stort arbete med att ta fram en ny receptbank med unika
sökmöjligheter pågått. Sökfunktionen och receptbanken beräknas vara klart i början av
2018.
Statistiken visar att allergia.se redan i somras hade över 40 000 unika besök i månaden.
Under hösten hade besöken nått upp till 45 000.
Material från Allergia har spridits vidare på förbundets hemsida, på Allergismart, på
Facebook och på Twitter, där det fått bra respons.

Arbetet med Svalanmärkning har fortsatt likt tidigare och har en avgörande betydelse för
förbundets verksamhet. Det är viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv, men kan framför allt
påverka industrierna att ta fram lämpliga produkter för förbundets målgrupp.
Parallellt har arbetet med en nordisk märkning fortgått. I det arbetet är det tre förbund
som samarbetar: norska Astma- och Allergiförbundet, danska Astma- och
Allergiförbundet samt svenska Astma- och Allergiförbundet. Under året har en logga
tagits fram. De tre förbunden har också enats kring en rad punkter för en gemensam
nordisk märkning. Den nya märkningen ska lanseras i Sverige i början på 2018 och de
tre organisationerna har valt dela på arbetet kring granskning av produkter mellan sig.
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För att bättre kunna främja vetenskaplig forskning om allergiska sjukdomar
omvandlades Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond 1998 till en särskild stiftelse.
Denna samlar in pengar till allergiforskning. Insamlade medel delas årligen ut till ett
stort antal forskningsprojekt som granskas av en vetenskapligt sammansatt nämnd.
Under 2017 beviljades 11 nya forskningsanslag, och samtidigt fortsätter stödet till 31
tidigare projekt. Fonden har även under året verkat för kunskapsspridning av allergi och
astmaforskning, både genom forskningsrelaterade bidrag men även genom att stödja
produktionen av Forskning i Fokus. Utöver detta har även fonden delat ut fyra Kerstin
Hejdenbergs stipendium till unga forskare inom barnallergiområdet.
Läs mer på förbundets hemsida.

FRALLA är ett treårigt projekt som syftar till att öka kunskapen om medicinska
funktionsnedsättningar och att främja friluftsaktiviteter för barn och unga. Målet är att
skapa enkla koncept för trygga dagläger och annan friluftsverksamhet. Inom projektet
ska det tas fram ett utbildningsmaterial för ledare och föreningsaktiva.
Projektet finansieras av Svenska Postkodlotteriet och är ett samarbetsprojekt med
Friluftsfrämjandet. FRALLA drivs regionalt på plats i Östergötland och i norra Småland.
2017 var projektets första år. Det ägnades åt att lära känna varandras organisationer
genom deltagande i möten, utbildningar och aktiviteter i respektive organisation, såsom
astmaskola, mulleutbildning och lokal verksamhet.
Ett byte av projektnamn (från ”Friskare liv i naturen” till ”Friluftsliv för alla”, förkortat
FRALLA) genomfördes efter en namntävling. Därefter togs en logga fram och en grafisk
profil. Genom besök hos berörda yrkeskategorier och organisationer har projektet
börjat bli känt lokalt. Det uppmärksammades bland annat i tidningen ”Allas” i maj samt i
Naturkompaniets medlemstidning ”365” i december.

I oktober blev den publika versionen av AllergiSmart klar. Den finns på www.allergismart.se
och är en webbtjänst för personer som har utmaningar med sin allergisjukdom. Här kan
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man ta del av information, utbyta erfarenheter och gå en kurs för att bli mer
AllergiSmart. En mer intern lansering har skett via Allergia, föreningsmejl och Facebook.
En mer omfattande och publik lanseringskampanj kommer att äga rum under första
kvartalet 2018.
Glädjande hittills är att det har skapats ett par interna forum, Föräldraresurserna och
Föreningsforumet för att nämna två. Det är möjligt att skapa både öppna och slutna
forum utifrån vad gruppen har för syfte och målgrupp. Både för att utbyta erfarenheter
med personer i en förening eller för att diskutera frågor med en grupp av privatpersoner
som är i en liknande situation. Det är också möjligt att anpassa informationsflödet för att
få information om just de ämnesområden som man själv är mest intresserad av.
1 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen, PUL, av GDPR, en EU-gemensam lag kring
behandling av personuppgifter. En hel del resurser har därför lagts på att skapa en säker
plattform, för användarnas skull och för att leva upp till regelverken.
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En arbetsgrupp bestående av ledamöter från förbundsstyrelsen och anställda på
förbundskansliet har under året arbetat med att diskutera och stötta
regionaliseringsarbetet inom förbundet. Förbundet anordnade under fjärde kvartalet
såväl en konferens för styrelser i regionerna som ett videomöte med regionalt anställda.
I dagsläget finns det två fullvärdiga regioner inom förbundet, Region Mellannorrland
(består av Jämtlands, Gävleborgs och Västernorrlands län) och Region Mellansverige
(Västmanlands och Värmlands län). Under 2017 beslutade länsföreningen i Dalarna att
på prov gå in i Region Mellansverige.

Vid årsskiftet hade Astma- och Allergiförbundet 17 652 medlemmar, en minskning med
1104 medlemmar. Av våra medlemmar är cirka 70 procent kvinnor och åldersmässigt
ser fördelningen ungefär ut som svenska befolkningen med två undantag, förbundet har
få medlemmar i åldern 20-30 år och många medlemmar över 65 år i förhållande till
normalfördelningen i Sverige.
Satsningar på medlemsvärvning har resulterat i 2 734 nya medlemmar under året, det är
en ökning mot tidigare år men målet på 3500 nya nåddes inte. 81 procent av de
nuvarande medlemmarna förnyade sitt medlemskap 2017 och därmed nåddes inte
målet på 85 procent förnyelse.

Presentkort för nya medlemmar
Förbundet har under året fortsatt stimulera till värvning, alla som värvar får ett
presentkort värt 50 kr för varje ny medlem. Värvade man fler än 10 under året fick man
100 kr per värvad medlem. Under året har två värvartävlingar arrangerats som
tillsammans med alla andra insatser riktat mot lokalföreningarna gav cirka 440 nya
medlemmar.
Förbundet har fortsatt att erbjuda rabatterat medlemskap under sommarmånaderna
maj-augusti. Inför julen fanns ett erbjudande om att ge bort ett medlemskap i julklapp
på hemsidan.

Autogiro
Ett särskilt erbjudande har gått ut till cirka 200 medlemmar som fyller 65 år under
nästkommande år – om de går över till autogiro behöver de endast betala 65 kr i
medlemsavgift för hela året. 30 personer som fick erbjudandet valde att gå över till
autogiro vilket motsvarar 15 procent ja-svar.
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I dagsläget har förbundet ungefär 1700 medlemmar som betalar sin medlemsavgift via
autogiro. Under året har nya medlemmar erbjudits att betala medlemsavgiften via
Swish, framför allt på Matallergikortet.se och vid värvning via föreningar samt på Mat för
livet-mässan. Vårt deltagande på Mat för livet-mässan gav 39 nya medlemmar, varav 27
betalande och 12 frimedlemmar.

Den kostnadsfria medlemsförmånen Matallergikortet.se har under året dragit in 416 nya
medlemmar och hade i december 2017 nästan 2800 registrerade användare. Tjänsten
har över 200 olika ingredienser som kan översättas till 33 olika språk. Flera tekniska
uppdateringar har skett och gränssnittet för administratörer har förbättrats. Under året
har även arbetet med att utveckla och förbättra den grafiska utformningen påbörjats.

Vid årsskiftet fanns det 90 lokalföreningar och 19 läns-/regionföreningar. Under året har
tre föreningar lagts ned och en har slagits samman med en annan.
Arbetet med att stötta föreningarna med egna hemsidor och ta fram enhetliga epostadresser (med ändelsen @astmaoallergiforening.se) har fortsatt. Över 50 föreningar
har i dag egna hemsidor i förbundets verktyg och 15 föreningar har hittills beställt en ny
e-postadress.
Ett Föreningsbrev har skickats ut månadsvis via e-post till cirka 430 föreningsaktiva. Ett
mindre antal som anmält särskilt intresse får även en utskriven kopia via brev.
För att stimulera studieverksamhet har ett ekonomiskt stöd om 100 kr per deltagare
lämnats till föreningar som arrangerat studiecirklar.
Därutöver har förbundet under året bistått läns-, lokal- och regionföreningar med
organisatoriska insatser i form av besök från förbundskansli och förbundsstyrelse samt
genom råd och stöd via telefon och mejl.
Förbundet har bistått föreningarna med materialkit inför kampanjdagarna Astmadagen,
Matallergidagen (allergidag i butik) samt Parfymfria veckan.

Södergården Åre är Nordens enda vandrarhem som är anpassat för människor med
allergi. Den utvecklas och anpassas med stora och små förbättringsåtgärder varje år, för
att så många som möjligt ska få en bra vistelse. År 2017 uppgick antal besöksnätter till
3200.
Södergården Åre har avverkat sina första år som franchisegård hos Svenska
Turistföreningen, STF. Det har ökat antalet gästnätter på de tider om året där
Södergården Åre tidigare har haft låg beläggning. Någon försämring, avseende
exempelvis trygghetsregler, har inte upplevts.
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Nya sittmiljöer för mys och umgänge har skapats. En större och bättre platt-TV har köpts
in till tv-rummet. I det nedre köket har det byggts ett buffébord för att förenkla
mathantering när större grupper är på Södergården Åre. Det har även satts in nya
arbetsbänkar i köksdelen och lamporna har bytts ut mot LED-belysning. Hela
Södergården Åre kommer fortlöpande att konvertera till LED- belysning. Badrockar och
tofflor har köpts in till alla gäster.
Total renovering av alla toaletter i 500-korridoren påbörjades under senhösten 2017 och
beräknas vara färdigt i februari 2018. Vi har även satt in en ny balkongdörr i
ungdomsrummet och målat balkongräcket utanför 500 korridoren och även en av
bodarna ute på gården.
Under året har två nya informationsbroschyrer tagits fram, en som ska ligga i alla
sovrum och som ska informera om sådant som är bra att veta när man bor på
Södergården Åre och en som är framtagen genom samarbete med STF och som ska
användas för att marknadsföra Södergården Åre ute på turistbyråer och hos våra
föreningar/ medlemmar.
Under året har två träffar med Södergårdens vänner arrangerats och Södergården Åre
har även samarbetat med Västjämtlands Astma- och Allergiförening för att arrangera en
akvarellkurs och en MediYoga kurs.
Galleri Södergården deltog under det landsomfattande arrangemanget Konstens vecka.
Fyra konstnärer ställde ut sina verk i galleriet.
I slutet av året överenskom förbundet med vår norska motsvarighet att erbjuda
medlemmar förmånliga villkor för vistelse på Valle Marina, Gran Canaria.

Under året har 983 318 kr delats ut från Postkodlotteriet/Blomsterfonden till förbundets
lokal- och länsföreningar. Medlen gick till projekt kring lägerverksamhet, till verksamhet
på Södergården Åre, till nyskapande verksamhet, samt till verksamhet riktad till
äldre/vuxna och till utbildning av förtroendevalda.
Tack vare medlen från Postkodlotteriet har bidragen kunnat hållas på denna höga nivå.
Delegerade av förbundsstyrelsen att bereda ärendena var Gisela Petersson,
förbundsstyrelsen, samt från förbundskansliet Bertil Orrby samt från slutet av året
Niklas Olin.

Svenska Postkodlotteriet drivs av Novamedia Sverige på uppdrag av
Svenska Postkodföreningen. Målet med verksamheten är att bidra till ett
starkt civilsamhälle genom att erbjuda underhållande lotterier, vars överskott går till
ideell sektor. Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet genererat 9,4 miljarder till
lotteriets förmånstagare. Astma- och Allergiförbundet har varit förmånstagare sedan
2009 och har sedan dess fått 57 462 356 kr.
Som förmånstagare erhöll förbundet sju miljoner kronor, samma belopp som 2016.
Medlen fördelades så att Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond erhöll
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2,1 miljoner, 1,0 miljoner för utdelning till förbundets föreningar via Blomsterfonden
samt 3,9 miljoner till verksamhet inom förbundet.
Förbundet har visat upp Postkodlotteriet i flera olika sammanhang, bland annat i
medlemstidningen Allergia, på förbundets webbsida, på Föreningskonferensen, i
nyhetsbreven samt under konferenser och andra arrangemang.

Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond har under 2017 delat ut 356 210 kronor i
ekonomiskt stöd till ett 60-tal barn med astma, eksem eller annan allergisjukdom.
Stöd har bland annat lämnats till rekreationsresor, lägeravgifter och vistelser på
Södergården, luftrenare, kvalsterskydd till sängen eller annat som gjort livet enklare för
det allergiska barnet.
Delegerade av förbundsstyrelsen att handlägga ansökningarna var från
förbundsstyrelsen Gisela Peterson samt från förbundskansliet Anneli Stenberg och Bertil
Orrby.

Samarbetet med Unga Allergiker har fortgått och fördjupats under året. Representanter
från respektive förbundsstyrelse och från de centrala kanslierna har träffats och deltagit
på möten, träffar och planeringsdagar.
Unga Allergiker har fått låna förbundskansliets lokaler på helger för sina träffar, möten
och utbildningar utan kostnad. Förbundet har också stöttat Unga Allergiker ekonomiskt
med sammanlagt 500.000 kr.
Under året tog respektive styrelse ett beslut om att Unga Allergiker ska flytta in i
förbundets lokaler. Flytten sker i januari 2018.

Förbundet har representerats i nätverksgrupper om barn och familj, arbete och
försörjning och ett samhälle för alla (om tillgänglighet och diskriminering) inom
Funktionsrätt Sverige. Förbundet har även deltagit i referensgrupper i Funktionsrätts
projekt om ”DATE lärmaterial för nya målgrupper” för likabehandling och tillgänglighet i
förskola och skola samt projektet ”Från snack till verkstad” med syftet att stärka
användningen av FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
Förbundets ordförande, Maritha Sedvallson är ledamot i Funktionsrätts styrelse.
Förbundets 1e vice ordförande Leif Henriksson är ledamot i Funktionsrätts
valberedning.
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Astma- och Allergiförbundet är en aktiv deltagare i samverkan med andra organisationer
på astma- och allergiområdet i Europa och Norden. Förbundets andre vice ordförande
Mikaela Odemyr är ordförande i den europeiska astma- och allergiorganisationen EFA
och förbundets generalsekreterare är representant i den nordiska
samarbetsorganisationen NAO.
Förbundet har skrivit till EFA för att be dem bevaka allergifrågan när en europeisk
standard för assistans och ledarhundar tas fram.
Under 2017 har ett system för nordisk allergimärkning utvecklats inom ramen för NAOsamarbetet.

Under året genomfördes en organisationsöversyn vars resultat är en tydligare struktur
med en huvudprocess och de två stödprocesserna kommunikation och
ekonomi/administration. En gemensam tjänst, samordnare vård/forskning, inrättades
och som är gemensam för förbundet och Forskningsfonden. Ekonomiförvaltningen
förstärktes med nya resurser, tjänsten som organisationsombudsman återinfördes, en
webbkommunikatör anställdes och en ny tjänst som
pressekreterare/organisationsinformatör inrättades. Samtidigt avvecklas tjänsten som
verksamhetsansvarig samt en administrativ tjänst och vissa upphandlade tjänster
återtogs i egen regi. Sammantaget ryms förändringarna inom ramen för tidigare
kostnader.
Det av förbundet helägda servicebolaget AoA Service AB som startade under 2016 har
fortsatt att utvecklas. Här ligger nu verksamheten med rekommenderade produkter
men också mycket av den administrativa service som driften av ett kansli kräver.
Under året gjordes också förberedelser för att under 2018 bereda Unga Allergiker plats i
förbundets kanslilokaler. Det ger stora möjligheter att ytterligare fördjupa samarbetet,
lära av varandra men samtidigt också förutsättningar att sänka kostnader för drift av
kansli.
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Under 2017 erhöll 37 region/läns- och lokalföreningar bidrag från
Postkodlotteriet/Blomsterfond.
Astma- och Allergiföreningar i: Bergslagen, Borlänge, Borås, Dalarna, Gotland, Göteborg,
Helsingborg, Internetföreningen, Jönköpings län, Karlskoga-Degerfors, Kramfors,
Lidköping mfl, Linköping, Ludvika, Luleå, Lägerföreningen, Malmö, Mellannorrland,
Mellansverige, Norrbotten, Norrköping, Ovanåker, Pite Älvdal, Skellefteå, Skåne, Skövde,
Stockholms län, Södra Närke, Trollhättan/Vänersborg, Vilhelmina, Västervik,
Västjämtland, Västra Götaland nordost, Ängelholm, Örebro län, Örnsköldsvik.
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12- 31
Astma- och Allergiförbundet
Organisationsnummer 802005-7512

Astma- och Allergiförbundet är en ideell organisation med individuella medlemmar.
Förbundets kongress beslutar om övergripande målsättningar och verksamheter för
organisationen. I stadgan som antas av kongressen beskrivs förbundets övergripande
ändamål enligt följande:
•

utifrån medlemmarnas förutsättningar och behov utveckla verksamhet som
bidrar till enskildas livskvalitet

•

stödja läns- och lokalföreningarna i deras verksamhet

•

påverka samhället att åstadkomma samma levnadsvillkor för människor med
astma, allergiska sjukdomar eller andra överkänslighetsbesvär som för andra
medborgare

•

genom utbildnings- och informationsarbete öka förståelsen för astmatikers och
allergikers problem

•

stödja forskningen inom astma- och allergiområdet.

Astma- och Allergiförbundet är en av de mest betydande svenska organisationerna inom
området miljö och hälsa. Utifrån tusentals individuella medlemmars erfarenheter av
sjukdomsreaktioner på faktorer i livsmiljön formulerar förbundet politiska förslag och
individuella råd.

Arbetet med att påverka landstingen att arbeta efter Socialstyrelsens nya riktlinjer för
astma/KOL har fortsatt under 2017. Förbundet är representerat i det Nationella
programrådet för astma/KOL på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för att se till att
patientperspektivet finns med i arbetet.
Arbetet i Luftvägsregistret har fortsatt och fler landsting har sökt stöd och instruktioner
för att skapa ett gemensamt fackspråk. Läns- och lokalföreningarna har informerats om
de nationella riktlinjerna för vård och behandling av astma/KOL.
Under 2017 har förbundet drivit frågan om att de nationella riktlinjerna för astma/KOL
måste följas upp med ett arbete för att utveckla riktlinjer för allergivården. En konferens
med temat allergi genomfördes i Stockholm i samverkan mellan tidningen Dagens
Medicin och Svensk förening för allergologi. SARA-gruppen har haft flera möten för att
kunna utöka samarbetet mellan olika professioner inom vården och förbundet. Ett
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gemensamt arbete påbörjades för att påverka Socialstyrelsen att starta arbetet med
nationella riktlinjer inom allergivården.
Förbundet har genomfört en omorganisation på vård- och forskningssidan, där
Forskningsfonden knutits närmare förbundet genom att tjänsten som
forskningssekreterare kombineras med tjänsten som samordnare för vård och
forskning. Med denna åtgärd skapar förbundet förutsättningar för att snabbare kunna
sprida nya kunskaper och rön i organisationen och få en bättre överblick kring
kunskapsläget på området.
Förbundet uppmärksammade Astmadagen i början av maj genom att förse
lokalföreningarna med ett aktivitetspaket. Temat för förbundets satsning var fysisk
aktivitet.
Förbundet har samverkat med andra funktionshindersorganisationer inom ramen för
Funktionsrätt Sveriges vårdpolitiska nätverk. Förbundet har också samverkat med
samtliga statliga myndigheter på vårdområdet. Under Almedalsveckan deltog förbundet
i en diskussion om vården framtid tillsammans med experter och beslutsfattare och
andra patientorganisationer.
Utbildningsmaterialen Säker mat i förskola och skola samt Hurra, en allergisk gäst har
under året använts i fem baskurser ledda av godkända utbildare. Förbundet har
arrangerat en fortbildningsdag med temat skolan.
Frivilligt egenkontrollprogram för restauranger erbjuds restauranger som skriver avtal med
förbundet. Under 2017 har arbetsmaterial tagits fram till läns- och lokalföreningarna för
att dessa ska engageras att väcka intresse för egenkontrollprogrammet hos
restauranger på lokalorten.
Förbundet har under året deltagit i två viktiga nätverksgrupper på matallergiområdet:
Arbetsgruppen för allergi och annan överkänslighet. Här diskuteras många viktiga frågor
på området och representanter från bland annat Astma- och Allergiförbundet,
Celiakiförbundet, Livsmedelsverket, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel
medverkar.
Födoämnesallerginätverket som ordnar föreläsningar, diskuterar och driver olika frågor
på matallergiområdet. Under 2017 hölls ett stort symposium, på initiativ från Astma- och
Allergiförbundet, där man tillsammans med Celiakiförbundet, Livsmedelsverket,
Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och Sahlgrenska diskuterade möjligheten
att sätta gränsvärden för flera olika allergener vid märkning av produkter samt om det
går att utveckla och förbättra märkningen ”Fri från”.
Under 2017 har ledningsgruppen för Bra mat för alla (förbundet, Centrum för
Allergiforskning och Livsmedelsföretagen) drivit arbetet med agendan vidare. Målet för
arbetet är att förverkliga agendan och skapa ett nationellt centrum för matallergi.
Förbundets ombudsman har fungerat som projektledare för agendan under 2017.
I november fick förbundet besked om att medel till det treåriga projektet Bra mat för alla
– genomförandeprojekt, beviljats. Genom projektet kommer ett nationellt samordnande
kunskapscentrum för matöverkänslighet att startas upp. Centrumet kommer att bjuda in
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aktörer och projekt till samarbeten på områdena forskning, innovation och
kunskapsöverföring.

Under 2017 har ett intressepolitiskt arbete bedrivits för att påverka företag inom flyg,
tåg, buss och båt att ta bättre hänsyn till personer med allergisjukdomar. Specifikt har
förbundet suttit i Trafikverkets råd samt i SJs handikappråd. Förbundet har även gett råd
till Tågbolag som hört av sig för råd om allergianpassning av nya tågvagnar.
Förbundet representeras i flera av de samrådsorgan som finns med myndigheter och
funktionshindersrörelsen via Funktionsrätt Sverige, bland annat Skolverket,
Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Boverket och
Trafikverket.
En folder om tillgänglig vård och omsorg och allergi har tagits fram. Information om
vikten av allergihänsyn när det gäller hundar i vård, omsorg och skola har lämnats till
vårdpersonal i den så kallade SARA-gruppen. Förbundet bidrog till att
branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel höll ett seminarium om tillgänglighet i
butik.
Efter påverkan från förbundet med flera har Skolverket tagit ställning hur de ser på
hundar och andra pälsdjur i skolan och allergi. Förbundet har även påtalat att Skolverket
bör informera om sitt ställningstagande till skolornas huvudmän.
Förbundets europeiska samorganisation EFA har fått en skrivelse om behovet av
allergihänsyn i en standard för assistans- och ledahundar på europeisk nivå. Förbundet
har dessutom lämnat synpunkter till Myndigheten för delaktighet som har ett
informationsuppdrag från regeringen om assistanshundar.
Förbundet arbetar tillsammans med andra organisationer i Tankesmedjan Tobaksfakta
för ett Rökfritt Sverige 2025. Fokus har varit att minska passiv rökning och att öka antalet
rökfria miljöer.
Förbundet har skrivit till rektorer och förskolechefer och marknadsfört Allergironden och
utbildningsmaterialet Säker mat i förskola och skola. Förbundet medverkade som
utställare på Skolsköterskornas kongress där 1500 skolsköterskor deltog och
marknadsförde samma material.
Under året har ett antal aktiviteter bedrivits om förbundets valfråga – bättre
inomhusmiljö i skolan genom upprustning av skollokaler. Förbundet har tagit fram ett 6punktsprogram och en lobbyrapport om valfrågan och arrangerade en frågestund i
Almedalen med riksdagspolitiker. Under hösten deltog förbundet som utställare i
Kvalitetsmässan - en mötesplats för tjänstemän och politiker i offentlig sektor - och
informerade om valfrågan. Förbundet träffade också representanter från
Socialdemokraterna om valfrågan i slutet av året.
Förbundet har skrivit ett yttrande till Mark- och miljööverdomstolen i och med att beslut
om att inte förbjuda doftsättning i gallerior överklagades av två kommuner i Stockholm.
Förbundet informerade också om doftöverkänslighet tillsammans med Stockholms läns
Astma- och Allergiförening vid ett möte med funktionshinderrådet i Solna stad. I slutet
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av året kom beslut i två domar från Mark- och Miljööverdomstolen som fastställde
kommunernas beslut att förbjuda doftsättning i de båda galleriorna med hänvisning till
försiktighetsprincipen.
Förbundet har skrivit till miljöministern och frågat om regeringens arbete när det gäller
reglering av kemiska emissioner från byggmaterial. Vi har lämnat synpunkter om
reglering av kemiska emissioner från byggmaterial till utredningen Modernare
byggregler och publicerat en debattartikel om ämnet tillsammans med
Hyresgästföreningen.
Informationsblad om städning efter pälsdjur i hemmiljö har uppdaterats och ett nytt
informationsblad om att minska pollen hemma har tagits fram.
Förbundet har deltagit och lämnat synpunkter i en referensgrupp för moderniserad
ventilationskontroll (OVK) som Energimyndigheten ansvarat för.
Tillsammans med andra har förbundet under flera års tid arbetat för ett nationellt
kompetenscentrum för inomhusmiljö. Under hösten meddelade bostadsministern att
regeringen kommer genomföra en flerårig nationell kompetenssatsning om
inomhusmiljö riktad till bygg- och fastighetssektorn.
I slutet av april gjorde förbundet en uppvaktning av Socialdepartementet, angående
pollenprognosernas långsiktiga finansiering.

Under 2017 har flera nya satsningar gjorts på området marknad och kommunikation.
Förbundet har bland annat gjort ett omfattande arbete inom digital kommunikation. En
webbkommunikatör har anställts som ett led i arbetet.
Kommunikationsgruppen har fortsatt sin uppgift med att samordna och stärka
aktiviteter inom kommunikationsområdet enligt den årliga taktiska planen. Flera
kommunikationsmanér – innehållande språkbruk, stil och utförande – inom områden
som hänsynstagande, pollen, doftöverkänslighet och pälsdjur har tagits fram.
Under hösten gjordes den hittills största satsningen på Parfymfria veckan. Denna gång
satsades det mest på att nå ut digitalt via influencers, sociala medier och webb. En
genomslagsrapport visar en räckvidd på strax över 1,5 miljoner personer, som har nåtts
av kampanjbudskapet på något sätt.
På efterfrågan från förtroendevalda har ett kommunikationskalendarium med årets
aktiviteter tagits fram och presenterats på Föreningskonferensen. Där visades även ett
planeringsverktyg för de föreningsaktiva som ska kunna användas när den lokala
planeringen för verksamhetsårets aktiviteter ska göras.

Under 2017 har Astma- och Allergiförbundet fått mycket positiv uppmärksamhet och
synts i media inom många områden. Förbundet har debatterat skola, tobaksrökning,
mat, kemikalier i byggmaterial, folkhälsopropositionen, vedeldning, doftförbud i gallerior
och mycket annat. Några repliker på debattsidorna har gett särskilt stort genomslag,
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förbundet har bland annat bemött larm från forskaren Agnes Wold i Dagens Nyheter
samt diskuterat rökning i offentliga utomhusmiljöer på SVT Opinion. Debattartiklar och
pressmeddelanden har publicerats varje månad och dessa har även genererat en stor
spridning i sociala medier. En debattartikel i Expressen om rökning i flerbostadshus gav
extra bra genomslag med 8 000 Facebook-rekommendationer.
Journalister kontaktar gärna förbundet för uttalanden i olika frågor, förbundsordförande
Maritha Sedvallson är ofta tillfrågad liksom generalsekreterare Ulf Brändström.
Förbundet hjälper också till med statistik och kontaktinformation till specialister inom
olika områden och till personer som själva är drabbade av någon allergisjukdom.
Under 2017 har förbundet börjat medverka regelbundet i EFA-News, med notiser om
verksamheten i Sverige.

Samarbetet med Unga Allergiker har fortgått och fördjupats under året. Representanter
från respektive förbundsstyrelse och från de centrala kanslierna har träffats och deltagit
på möten, träffar och planeringsdagar.
Under året tog respektive styrelse ett beslut om att Unga Allergiker ska flytta in i
förbundets lokaler i januari 2018.
Förbundet har representerats i nätverksgrupper om barn och familj, arbete och
försörjning och ett samhälle för alla (om tillgänglighet och diskriminering) inom
Funktionsrätt Sverige. Förbundet har även deltagit i referensgrupper i Funktionsrätts
projekt om ”DATE lärmaterial för nya målgrupper” samt projektet ”Från snack till
verkstad”.

Södergården Åre har avverkat sina första år som franchisegård hos Svenska
Turistföreningen, STF. Det har ökat antalet gästnätter på de tider om året där
Södergården Åre tidigare har haft låg beläggning. År 2017 uppgick antal besöksnätter till
3200.
Nya sittmiljöer för mys och umgänge har skapats. Det har även satts in nya arbetsbänkar
i köksdelen och lamporna har bytts ut mot LED-belysning. Hela Södergården Åre
kommer fortlöpande att konvertera till LED- belysning.
Total renovering av alla toaletter i 500-korridoren påbörjades under senhösten 2017 och
beräknas vara färdigt i februari 2018.
Under året har två nya informationsbroschyrer tagits fram och två träffar med
Södergårdens vänner har arrangerats.
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Förbundets medlemstidning Allergia har under året utkommit med sex nummer av den
tryckta tidningen. Allergia har förmedlat aktuell forskning, reportage, recept och tips
med mera.
Årets temanummer har varit: Nära och kära, Pollen, Mat, Konsument, Innemiljö samt Jul.
I webbtidningen Allergia.se publiceras allt material som finns i den tryckta tidningen.
Utöver det har redaktionen lagt upp ytterligare nytt material ca 4 ggr i veckan. Nytt för
året är Kitty Jutbrings blogg där hon skriver och lägger upp filmer från sitt liv som
multiallergisk mamma till multiallergiska barn.
Under året har ett stort arbete med att ta fram en ny receptbank med unika
sökmöjligheter pågått. Sökfunktionen och receptbanken beräknas vara klart i början av
2018.
Statistiken visar att allergia.se redan i somras hade över 40.000 unika besök i månaden.
Under hösten hade besöken nått upp till 45.000.
Material från Allergia har spridits vidare på förbundets hemsida, på Allergismart, på
Facebook och på Twitter, där det fått bra respons.

Arbetet med Svalanmärkning har fortsatt likt tidigare och har en avgörande betydelse för
förbundets verksamhet. Det kan framför allt påverka industrierna att ta fram lämpliga
produkter för förbundets målgrupp.
Parallellt har arbetet med en nordisk märkning fortgått. I det arbetet deltar det svenska
förbundet tillsammans med de norska och danska förbunden. Den nya märkningen ska
lanseras i Sverige i början på 2018 och de tre organisationerna har valt dela på arbetet
kring granskning av produkter mellan sig.

Svenska Postkodlotteriet drivs av Novamedia Sverige på uppdrag av
Svenska Postkodföreningen. Målet med verksamheten är att bidra till ett
starkt civilsamhälle genom att erbjuda underhållande lotterier, vars överskott går till
ideell sektor. Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet genererat 9,4 miljarder till
lotteriets förmånstagare. Astma- och Allergiförbundet har varit förmånstagare sedan
2009 och har sedan dess fått 57 462 356 kr.
Som förmånstagare erhöll förbundet sju miljoner kronor, samma belopp som 2016.
Medlen fördelades så att Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond erhöll
2,1 miljoner, 1,0 miljon för utdelning till förbundets föreningar via Blomsterfonden
samt 3,9 miljoner till verksamhet inom förbundet.
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Förbundet har visat upp Postkodlotteriet i flera olika sammanhang, bland annat i
medlemstidningen Allergia, på förbundets webbsida, på Föreningskonferensen, i
nyhetsbreven samt under konferenser och andra arrangemang.

Under året har 983 318 kr delats ut från Postkodlotteriet/Blomsterfonden till förbundets
lokal- och länsföreningar. Medlen gick till projekt kring lägerverksamhet, till verksamhet
på Södergården Åre, till nyskapande verksamhet, samt till verksamhet riktad till
äldre/vuxna och till utbildning av förtroendevalda. Tack vare medlen från
Postkodlotteriet har bidragen kunnat hållas på denna höga nivå.

Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond har under 2017 delat ut 356 210 kronor i
ekonomiskt stöd till ett 60-tal barn med astma, eksem eller annan allergisjukdom.
Stöd har bland annat lämnats till rekreationsresor, lägeravgifter och vistelser på
Södergården, luftrenare, kvalsterskydd till sängen eller annat som gjort livet enklare för
det allergiska barnet.

Astma- och Allergiförbundet är en aktiv deltagare i samverkan med andra organisationer
på astma- och allergiområdet i Europa och Norden. Förbundets andre vice ordförande
Mikaela Odemyr är ordförande i den europeiska astma- och allergiorganisationen EFA
och förbundets generalsekreterare är representant i den nordiska
samarbetsorganisationen NAO.

I och med uppstarten av det av förbundet helägda AoA Service AB har 2017 års
verksamhet med rekommenderade produkter överförts till aktiebolaget.
Förbundet har utvecklat en ny funktion på Internet – AllergiSmart – för att sätta
medlemmarna i kontakt med den senaste kunskapen om allergisjukdomarna, men
också för att kan medlemmar och allmänhet hjälp till självhjälp.
Under året har arbetet med att skapa starkare regionala organisationer i förbundet
fortsatt. Grunden har lagts för flera nya regionorganisationer under kommande år.
Samverkan mellan Astma- och Allergiförbundet och Forskningsfonden har stärkts genom
en ny gemensam kansliorganisation. Därmed kan fondens kompetens nyttjas mer
effektivt. Även samverkan med vårdens professionella har utvecklats positivt. Förbundet
har aktivt deltagit i implementeringen av nationella riktlinjer för astmavården i
samverkan med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Tillsammans
med Svensk förening för allergologi och tidningen Dagens
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Medicin genomfördes en nationell allergikonferens i Stockholm, som ett led i arbetet för
nationella riktlinjer för allergivården.
Genom en satsning på skolans arbetsmiljö har förbundet under året arbetat för en ökad
medvetenhet hos allmänhet och beslutsfattare om att allergisjukdomar leder till
funktionshinder i kontakten mellan människan och den omgivande miljön.

Förbundets intäkter består av statsanslag, medlemsavgifter, annonsintäkter,
projektanslag, utdelning från AoA Service AB, utdelning från Postkodlotteriet, övriga
bidrag och testamenten.
Statsbidraget samt övriga bidrag har minskat under 2017 jämfört med 2016. Intäkter
från medlemsavgifter har ökat jämfört med föregående år. Under 2017 var intäkten
från Postkodlotteriet 7 miljoner kronor, samma belopp som för 2016. Bland årets
kostnader kan nämnas Föreningskonferensen i maj samt kostnader för en förnyelse av
förbundets sajter och investering i ett nytt medlemshanteringssystem. Bidrag på över
en miljon kronor till lokalföreningarnas lägerverksamhet och annat stöd har delats ut.
Genom uppstarten av dotterbolaget AoA Service AB och överföringen av verksamheten
med rekommenderade produkter till detta bolag har såväl intäkter som kostnader i
förbundet minskat.
Förbundet har stöttat Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond med 2,1
miljoner kronor från Postkodlotteriet. Stödet bidrar till att uppfylla förbundets ändamål
att stödja forskningen om allergiska sjukdomar.

Flerårsjämförelse på intäkter, kostnader och balansomslutning
Nedan följer resultaträkningen i sammandrag för de senaste fem åren. Redovisas i
tkr.

Intäkter
Kostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Årets resultat

2017

2016

2015

2014

2013

27 746

33 570

29 561

29 587

31 620

-30 312

-32 073

-29 794

-32 048

-33 426

-2 565

1 497

-234

-2 461

-1 806

563

276

-261

191

1 388

-2 003

1 773

-495

-2 270

418

Nedan följer balansomslutningen för de senaste fem åren. Redovisas i tkr.

Balansomslutning

2017

2016

2015

2014

2013

28 973

29 817

30 667

25 522

28 214
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Resultatdisposition
Förbundets resultat år 2017 har ett underskott på 2 002 815 kronor. Årets underskott
överförs till balanserat kapital.

Placeringspolicy
Astma- och Allergiförbundet har antagit en placeringspolicy som tar ställning mot
placering i företag som har verksamhet inom områdena tobak, vapen och krigsmaterial.

Vid årsskiftet hade Astma- och Allergiförbundet 17 652 medlemmar, en minskning med 1
104 medlemmar. Satsningar på medlemsvärvning har resulterat i 2734 nya medlemmar
under året, en ökning mot tidigare år. 81 procent av de nuvarande medlemmarna
förnyade sitt medlemskap 2017.

I dagsläget finns det två fullvärdiga regioner inom förbundet, Region Mellannorrland
(består av Jämtlands, Gävleborgs och Västernorrlands län) och Region Mellansverige
(Västmanlands och Värmlands län). Under 2017 beslutade länsföreningen i Dalarna att
på prov gå in i Region Mellansverige.

Vid årsskiftet fanns det 90 lokalföreningar och 19 läns-/regionföreningar. Under året har
tre föreningar lagts ned och en har slagits samman med en annan.
Arbetet med att stötta föreningarna med egna hemsidor och ta fram enhetliga epostadresser (med ändelsen @astmaoallergiforening.se) har fortsatt. Över 50 föreningar
har i dag egna hemsidor i förbundets verktyg och 15 föreningar har hittills beställt en ny
e-postadress.
Ett Föreningsbrev har skickats ut månadsvis via e-post till cirka 430 föreningsaktiva.
För att stimulera studieverksamhet har ett ekonomiskt stöd om 100 kr per deltagare
lämnats till föreningar som arrangerat studiecirklar.
Därutöver har förbundet under året bistått läns-, lokal- och regionföreningar med
organisatoriska insatser i form av besök från förbundskansli och förbundsstyrelse samt
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genom råd och stöd via telefon, mejl och materialkit inför kampanjdagarna Astmadagen,
Matallergidagen (allergidag i butik) samt Parfymfria veckan.

Under året genomfördes en organisationsöversyn som resulterat i att tjänster såväl
inrättats som avvecklats samt att upphandlade tjänster återtagits i egen regi. Syftat har
varit att optimera förbundets utåtriktade arbete såväl mot allergiföreningar och
medlemmar som mot allmänheten. Förändringen har skett inom befintliga
kostnadsramar.

Framtida utveckling
I början av 2018 flyttar Unga Allergiker in i förbundets kanslilokaler. Detta ger bättre och
snabbare kontakter mellan organisationerna vilket stärker allergiarbetet samtidigt som
det öppnar för sänkta administrativa kostnader hos bägge.
Omorganisationen som beslutades, och påbörjades, under 2017 slutförs succesivt under
första halvåret 2018.
Arbetet med en gemensam nordisk allergimärkning fortsätter och fördjupas. ´
Det av förbundet helägda aktiebolaget AoA Service AB har på sin årsstämma beslutat
om utdelning till förbundet på 1 300 000 kr, baserat på 2017 års resultat.
För de treåriga projekten gäller att AllergiSmart avslutas samtidigt som projektet om
tillgängligt friluftsliv, Fralla, skjuter fart och projektet Bra mat för alla startas upp.
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RESULTATRÄKNING

1
2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Verksamhetsintäkter
Verksamhetsintäkter
Summa verksamhetsintäkter

2

27 746 129
27 746 129

33 569 704
33 569 704

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

3, 4
5

-21 391 825
-8 692 515
-227 221

-21 066 762
-10 776 473
-229 827

-30 311 561

-32 073 062

-2 565 432

1 496 642

565 615
-2 998
562 617

276 948
-777
276 171

-2 002 815

1 772 813

Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
6
7

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Årets resultat
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BALANSRÄKNING

1

2017-12-31

2016-12-31

569 183
569 183

630 766
630 766

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvara
Summa immateriella anläggningstillgångar

8

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

9
10

86 786
105 029
191 815

98 068
65 936
164 004

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga fordringar

11

50 000
10 000

50 000
10 000

12

22 338 250
22 398 250

20 123 079
20 183 079

23 159 248

20 977 849

1 930 572
123 838
817 123
2 871 533

2 472 048
72 753
1 587 830
4 132 631

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

2 942 312
2 942 312

4 706 606
4 706 606

Summa omsättningstillgångar

5 813 845

8 839 237

28 973 093

29 817 086

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

13

SUMMA TILLGÅNGAR
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2017-12-31

2016-12-31

3 971 650

3 262 209

Ändamålsbestämad medel, Barnallergifonden
Balanserat resultat
Årets resultat

2 373 177
15 607 199
-2 002 815

2 465 356
13 834 384
1 772 813

Summa eget kapital

19 949 211

21 334 762

14

2 106 972
3 825 224

1 596 690
3 659 587

15

–
2 292 795
798 891

72 241
2 169 002
984 804

9 023 882

8 482 324

28 973 093

29 817 086

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel, Blomsterfonden

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER
Not 1

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Blomsterfonden
3 235 591
1 693 758
-957 700

Förändringar i eget kapital
Ingående balans
Tillförda medel
Beviljade anslag
Återförd nedskrivning
värdepapper
Årets resultat
Utgående balans

Barnallergifonden
2 465 356
72 575
-356 210

Balanserat
resultat
15 607 197

Totalt eget
kapital
21 334 762
1 766 333
-1 340 528

191 455
3 971 650

2 373 177

-2 002 815
13 604 383

191 455
-2 002 815
19 949 210

Redovisnings- och värderingsprinciper
Redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och
FRIIs styrande riktlinjerför årsredovisning med undantag för att kostnadsslagsindelad resultaträkning tillämpas.
Fordringar
Fordringar upptas till belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Övriga tillgångar värderas till
anskaffningsvärde om ej annat anges i nedanstående.
Avsättningar och skulder
Skulder har, om ej annat anges nedan, upptagits till anskaff-ningsvärdet med sedvanliga reserveringar för
upplupna kostnader. Avsättningar har gjorts för kända eller befarade risker efter individuell prövning.
Långfristiga placeringar
Kollektiv värdering görs av respektive placeringsinnehav, se not 12.
Redovisningsvaluta
All redovisning sker i Svenska kronor
Koncernredovisning
Med stöd av ÅRL 7 kap 3§ upprättas inte någon koncernredovisning.
Gåvor och bidrag
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
Bidrag har redovisats som intäkt när villkoren för att erhålla bidragen har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas
som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts.
Leasing
Alla leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften redovisas linjärt över leasingperioden.
Avskrivningar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar
enligt plan.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:
Balanserade utgifter för programvara
Byggnader
20-50 år
Inventarier
5 år

5 år
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Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som immateriell anläggninstillgång då följande
kriterier är uppfyllda.
- det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången,
- avsikt och förutsättning finns att använda tillgången,
- det är troligt att tillgången kommer att generera intäkter eller leda till kostnadsbesparing,
- utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt,

Not 2

Verksamhetsintäkter

2017

2016

2 378 061
7 000 000
9 378 061

1 985 030
7 000 000
8 985 030

53 000
5 050 363
4 126 515
1 143 805
10 373 683

5 063 707
5 377 520
3 442 909
0
13 884 136

Bidrag som redovisasts som intäkt
Statsbidrag
Statsbidrag för viss verksamhet
Swedbank Robur Humanfonden
Övriga bidrag
Summa

5 575 206
1 145 833
514 279
759 066
7 994 384

5 771 890
1 125 000
478 300
3 325 347
10 700 537

Summa verksamhetsintäkter

27 746 130

33 569 703

Medlemsavgifter *
Svenska Postkodlotteriet
Summa

Royaltyintäkter**
Annonsintäkter
Övriga intäkter
Administrativa arvoden
Summa

* Antal betalande medlemmar år 2017 17 652 stycken jämförelse med år 2016 18 766 stycken.
Medlemsavgiften för huvudmedlemmar år 2017 är 200 kr.
** Verksamheten med rekommenderade produkter har överförts till det av förbundet helägda bolaget AoA Service AB.
Royaltyintäkterna är kopplade till denna verksamhet.

Not 3

Hyra och leasing

2017

2016

Förfallotid för framtida leasingavgifter
Hyra och leasing som förfaller inom ett år
Senare än ett år men innan fem år

1 311 472
128 068

1 288 467
1 249 137

Lokalhyra samt leasingavgifter under räkenskapsåret

1 315 579

1 289 278
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Avtal gällande lokalhyra sträcker sig till 2018 samt är möjligt att förlänga.

Not 4

Övriga externa kostnader

2017

2016

Lokalhyra
Lokalkostnader
Reparations -och lokalkostnader Södergården
Hyra/leasing inventarier

1 196 265
528 837
90 388
119 314

1 184 047
600 483
70 623
105 231

Förbrukningsinventarier/material
Trycksaker
Konsultarvoden*
IT-tjänster och programvaror

277 720
288 077
3 201 302
1 621 723

564 489
300 751
3 058 293
2 253 588

Internet och datakommunikation
Arvode annonsproduktion
Tryckkostnad Allergia
Editionskostnad annonser

49 293
2 227 156
374 227
254 974

69 616
2 315 696
379 783
294 989

Övriga främmande tjänster
Telefon
Porto
Resor, hotell och konferenskostnader

1 979 282
222 900
559 368
1 909 031

1 305 814
222 716
635 493
2 370 930

Annonsering
Lämnade bidrag och gåvor
Lämnade bidrag till Stiftelsen AoA forskningsfond **
Lämnade bidrag från Postkodlotteriet

119 245
2 300 400
2 100 000
1 000 000

34 443
1 017 975
1 400 000
1 000 000

972 323
21 391 825

1 881 301
21 066 261

Övriga externa kostnader

*Konsultarvoden gäller inköpta tjänster för bl a Föreningskonferensen, distribution av informationsmaterial, Astma -och
Allergiförbundets hemsida, internettidningen Allergia.se samt aktiviteter för medlemsvärvning.
** År 2017 beviljades förbundet en utdelning från Svenska Postkodlotteriet om 7 000 000 kr varav 2 100 000 kr
tilltdelades Stiftelsen Astma -och Allergiförbundets Forskningsfond samt 1 000 000 till lägerverksamhet odyl.

Not 5

Medelantal anställda, personalkstnader samt arvoden till
styrelsen

2017

2016

Löner och andra ersättningar
Styrelse och generalsekreterare
Övriga anställda
Totala löner och andra ersättningar

1 988 148
4 262 353
6 250 501

2 602 257
5 212 739
7 814 996

Sociala kostnader och pensionskostnader
Sociala kostnader och pensionskostnader
(varav pensionskostnader till styrelse och generalsekreterare)
(varav pensionskostnader till övriga anställda)

2 260 176
150 376
169 697

2 752 310
157 457
251 149

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner

8 510 677

10 567 306

3

4

Medelantalet anställda
Män
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Kvinnor

9

10

12

14

Könsfördelning i företagets styrelse
Män

4

3

Kvinnor

8

6

2017

2016

Ränteintäkter
Utdelning värdepapper
Realisationsvinst på sålda värdepapper

1
396 525
21 576

376
49 125
118 120

Återföring nedskrivning värdepapper

147 512
565 614

109 327
276 948

2017

2016

-1 868
-1 129

-777
0

-2 997

-777

2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp

810 250

824 250

124 750

436 000

Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärden

–
935 000

-450 000
810 250

Ingående avskrivningar

-179 484

-460 396

Förändringar av avskrivningar
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

–
-186 333
-365 817

450 000
-169 088
-179 484

Redovisat värde

569 183

630 766

2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående anskaffningsvärden

301 040
301 040

301 040
301 040

Ingående avskrivningar
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar

-202 972

-191 690

-11 282

-11 282

Utgående avskrivningar

-214 254

-202 972

Medelantalet anställda

Not 6

Not 7

Ränteintäkter och liknande poster

Räntekostnader och liknande poster

Räntekostnader
Valutakursdifferenser

Not 8

Not 9

Immateriella tillgångar

Byggnader och mark
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Redovisat värde

86 786

98 068

Utgående restvärde enligt plan

86 786

98 068

1 283 000

1 283 000

2017-12-31

2016-12-31

878 694

878 694

68 700
947 394

–
878 694

Ingående avskrivningar
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar

-812 758

-763 301

-29 607

-49 457

Utgående avskrivningar

-842 365

-812 758

Redovisat värde

105 029

65 936

2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden

50 000

50 000

Utgående anskaffningsvärden

50 000

50 000

Redovisat värde

50 000

50 000

Taxeringsvärden

Not 10

Inventarier

Ingående anskaffningsvärden
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp
Utgående anskaffningsvärden

Not 11

Andelar i koncernföretag

Dotterföretag
AoA Service AB

Org.nr
559003-4081*

Säte
Stockholm

Antal andelar
Eget kapital
Årets resultat
Redovisat värde

Not 12

Långfristiga värdepappersinnehav

500

500

1 908 452
1 499 691
50 000

408 781
358 781
50 000

Bokfört värde Marknadsvärde

Astma -och Allergiförbundets placeringsinnehav
Swedbank Ethica Sverige MEGA
Swedbank Ethica Global
Swedbank Infrastruktion Max 45
Swedbank Robur Europa Hållbar
Redovisat värde vid årets utgång

2 730 421
807 631
3 349 500
4 041 730
10 929 282

2 857 233
857 196
3 615 000
3 648 960
10 978 389

Blomsterfondens placeringsinnehav
Swedbank Robur Premium Trygg

2 025 792

2 023 301

Swedbank Robur Ethica MEGA 2
Swedbank Ethica Golbal M

1 619 804
217 020

1 674 161
448 562
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Redovisat värde vid årets utgång

3 862 616

4 146 024

230 378
945 322

244 516
973 519

1 181 652
2 357 352

1 180 199
2 398 234

Garantum
Redovisat värde vid årets utgång

5 189 000
5 189 000

4 993 051
4 993 051

Summa innehav

22 398 250

Barnallergifondens placeringsinnehav
Swedbank Robur Ethica Global
Swedbank Robur Ethica Svergie
Swedbank Robur Premium Trygg
Redovisat värde vid årets utgång
Garantum avkastningsfond

22 515 698

Av återföring av nedskrivningen på 338 967 kr avser 147 512 kr Astma -och Allergiförbundets placeringsinnehav och
191 455 kr Barnallergifonden. Se Förändring Eget kapital.
Nedskrivning och återföring avseende Barnallergifondens placeringsinnehav redovisas direkt mot Eget kapital.

Not 13

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror
Upplupna intäkter
Övriga poster
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 14

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

Allmänna Arvsfonden Projekt Familjestöd
Viktoria och Radiohjälpen
Pågående projekt Svenska Postkodlotteriet *
Summa erhållna ej nyttjade bidrag

2017-12-31

2016-12-31

295 853
521 270
0
817 123

291 361
104 699
1 191 770
1 587 830

2017-12-31

2016-12-31

0
0
3 825 224
3 825 224

118 900
41 159
3 499 528
3 659 587

2017-12-31

2016-12-31

463 937
145 769
189 185
798 891

450 417
145 980
388 407
984 804

*Projekt AllergiSmart samt Projekt Friluftsliv/FRALLA

Not 15

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 16

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Genomförandet av den nya kansliorganisationen slutförs successivt under första halvåret 2018.
Arbetet med en gemensam nordisk allergimärkning fortsätter och fördjupas.
Två nya projekt, med medel från Postkodlotteriet respektive Arvsfonden, får sin uppstart under året.
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