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VerksamhetsberätteLse
2018
förAstma-

och

ALLergiförbundet

med förvaLtn' ings berätteLse
för
Astma-

och ALLergiförbundet
och
AoA Service AB

VerksamhetsberätteIse

Behovet
Vi tar det tråkiga
förbundet

år. Vi blir färre

arbete

denna

men

förbundet

så har vi det avklarat.

medlemmar

behovet

av våra

behöver

även

med allergisjukdomar.

Inom

insatser

underlättar

inte.

ökad

har astma

år visar

resultatet

än under

målet

om det breda
kan göra

om

och viktiga

gott för människor

om vilken

nytta

än de erfarna

och olika former

att

tidigare

Det övergripande

kunskap

Vilka vet bättre

då man

detta

kunskapsspridning

behövs

är stort

omfattning

ett medlemskap

diagnos.

vardagen

minskar

inkludera

vården

efter

Även

om än i mindre

gör och hur man genom

av sin patientorganisation
hur man

gång

att tappa

kunskapsspridning

2018

av våra insatser

först

fortsatt

och förvaltningsberätteIser

man

kan ha

patienterna

av allergi

själva

och

överkänslighet?
Arbetet

för tillgänglighet

område

kommer

där nu även
ska hållas

i samhället

ökade

lekplatser,

gemensamma
En aktivitet

perronger,

Bertil

Ett viktigt

Vinner

vi framgång

Vi har bidragit
busskurer,

steg för både
är pälsdjuren

inom

till en skärpt

entråer

förbundets

ett
tobakslag

och uteserveringar

medlemmar

som gör intåg

och även

på allt fler

samhällsarenor.
som

uppskattad.

också

idrottsarenor,

En ny utmaning

behöver

Där fanns

nämnas

är årets

en blandning

funktionsnedsättning
vernissage

oförtrutet.

på ett annat.

fria från tobaksrök.

för hela befolkningen.

pågår

utmaningar

i samhället,

i allt stöd
Orrby

föreningskonferens

av träffande
föreläsning

som förbundskansliet

som gick i pension

underhållning

med forskning
erbjuder.

efter

som var mycket

många

Under
år som

på temat
och vetenskap
konferensen

uppskattad

samt

en

avtackades
trotjänare

vid

förbundskansliet.
År 2018 var ett valår
uppvaktades,

vilket

förstås

debattartiklar

präglade

skrevs

mycket

av förbundets

och samarbetspartners

arbete.

Politiker

för påverkansarbete

hittades.

Förbundet deltog både vid Järvaveckan och i Almedalen och fokus låg på arbetsmi5ön i
skolan

samt

på den vård

organiserade
även fram

som erbjuds

vi oss tillsammans
rapporten

samverkade

Vägen

vi med

personer

med fem

till världsklass,

med

andra

kroniska

sjukdomar.

I vårdfrågan

funktionshinderorganisationer

vilken

fick god publicitet.

elev- och Iärarorganisationer,

och tog

I skolfrågan

ventilationsbranschen

och

funktionshinderrörelsen.
I samband

med

var framgångsrikt

årsskiftet

avslutades

och fick fint

Särskilt

de expertchattar

tillgång

till allergispecialister

och erfarenhet.
Stora

1,r/#-

delar

dietist,

regelbundet
Alla chattar

av AllergiSmart

AllergiSmart

vilket

medlemmar

och hos professionen.

har varit

på sin hemort

handläggare
funnits

finns

till hands

sparade

kommer

c>til!fi«
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mycket

speciellt

uppskattade.

och har då via chatten

allergikonsulent,

har våra egna experter,

patientföreträdare,

projektet
hos både

som förekommit

såväl allergisjuksköterska,
Dessutom

gehör

allergolog

på AllergiSmart

ställa

frågor

till

och allergiprofessor.
och erfarna

för att bidra

med

kunskap

och går att läsa i efterhand.

att leva kvar och få nya spännande

',2 "{

sista år

Alla har inte

kunnat

vid förbundskansliet
på chatten

detta

inslag.
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Pågående

projekt

samt ett ett-årigt
förbundet

är nu Friluftsliv

2018

för alla, Bra mat för alla, Hälsans

jämstälIdhetsprojekt

möjlighet

och förvaltningsberättelser

som ska bedrivas

till ett ökat medlemsstöd

under

samt att relationer

konsumentvägledning

2019. Alla dessa ger
och kontakter

med

medlemmar och föreningar hålls levande. Jag vill tacka alla som under året bidragit
synpunkter,

engagemang,

gemenskap,

föreningar

/Maritha

kunskap
och förbund.

och delaktighet.

Det är tillsammans

Varje länk i kedjan

med

vi bygger

är viktig och värdefull.

Sedvallson

Förbundsordförande,

Astma-

och Allergiförbundet
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VerksamhetsberätteIse

och förvaltningsberätteIser

lnnehåIIsförteckning
Valen 2018 - bättre mi5ö i skolan
Samhällspåverkan

- för ett friskare

FunktionshinderspoIitik
Arbete

och tillgänglighet..

för en bra allergivård

Tillgängligt

samhälle

Tryggare

liv för alla med

Kemikalieanvändning

av förbundets

Bättre livskvalitå

- friskare

Svalanmärkning

matallergier.

och utomhusluft.

Rådgivning

ombudsmän.

liv.

och Asthma

Södergården
Valle

liv

Allergi

Nordic

Åre.

Marina

AllergiSmart
Friluftsliv

för alla - Fralla.

Hälsans

konsumentinformation

- nystartat

projekt.

Matallergikortet
Barnallergifonden
Öka kunskapen

om allergierna

och kännedomen

om allergiska

sjukdomar

om förbundet.

Kommunikation.
Allergia.
Allergia.se.
Ny kunskap

Bra mat för alla.
Organisation

i utveckling.

Familjestöd.
Nätverk

och grupper

En utvecklad

organisation.

Medlemsvärvning.
Samverkan

med

Unga Allergiker.

Samverkan

med

Funktionsrätt

Internationellt
MedlemsFörbundets

Sverige.

arbete
och givarservice

kansli

Cå4 clÅ

';'t 4

2018

VerksamhetsberätteIse

och förvaItningsberättelser

Bilaga 1 : Förbundsstyrelsens

ledamöter.

Bilaga

bidrag

Allmänt

2: Föreningar

som fått

från

2018

Postkodlotteriet/BIomsterfonden.................28

om verksamheten.

Påverkansarbete
Kommunikation
Unga Allergiker
Södergården
Valle

och Funktionsrätt

Sverige

Åre.

Marina

Svalanmärkning

och Asthma

Allergi

Nordic

postkodlotteriet
Postkodlotteriet/BIomsterfonden
Barnallergifonden
Internationellt

arbete

Väsentliga

händelser

under

räkenskapsåret..

Resultat och ställning
Övrig icke-finansiell

information.

Medlemmar
Bildande

av regioner

Läns- och lokalföreningar
Förbundets

kansli.

HålIbarhetsupplysningar.
Framtida

utveckling.

Resultaträkning..
Balansräkning.....
Noter
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VerksamhetsberätteIse

och förvaItningsberätteIser

2018

o

Aret i korthet
Under
med

2018

närmade

kongressen

och relevant
kunskap

förbundet

i maj 2016.

kunskap

om allergi

är en nyckel

Förbundet

som

på internet

breda

hade

kongressperiod

allmänhet

liv för rnänniskor

projekt

sitt tredje

för att sätta

på den 3-åriga

för hela kongressperioden

till medlemmar,

till ett friskare

har nu flera

AllergiSmart,

sig slutet

Inriktningen

igång för att bidra

medlemmarna

i kontakt

och beslutsfattare.

med

och sista projektår

som

började

är att sprida

korrekt

Ökad

allergisjukdomar.

till den utvecklingen.

2018,

har utvecklat

med den senaste

en ny funktion

kunskapen

om

allergisjukdomarna. Här erbjuds också ett redskap för hjälp till självhjälp. Fralla - friluftsliv
för alla har startats för att ge allergisjuka barn bättre möjligheter till ett anpassat
friluftsliv. Bra mat för alla har som mål att bygga ett matallergicentrum i samverkan med
både

livsmedelsindustrin

och myndigheter

för att sprida

den nyaste

kunskapen

om

matallergier. Hälsanskonsumentinformation är ett alldeles nystartat projekt vars mål är
att aktivare

kunna

ge allergiska

konsumenter

information

och kunskap

int'ör valet

av

konsumentprodukter.
Arbetet

med

fortsatt.

att bidra

Under

samman.

året

till skapandet

bildades

Dessutom

av starkare

en tredje

gick den tidigare

region

regionala
genom

enheter

i Förbundet

att Stockholm

länsföreningen

i Dalarna

har

och Gotland

nu slutgiltigt

gick

in i region

Mellansverige.
2018 var ett valår.
partierna
statliga

Förbundet

genomförde

att upprnärksamma
stödet

bristerna

för upprustning

med

Unga Allergiker

förbundet,

detta

har stärkt

att utvecklas
Förbundets

i skolan

antal

miljöer

aktiviteter
med

för att påverka

målet

att förlänga

det

av skollokaler.

Samverkan

Det internationella

ett stort

har fördjupats

och fördjupat

samarbetet

genom

genom

att UA nu delar

kanslilokaler

med

kontakterna.
vår europeiska

samorganisation

EFA har fortsatt

positivt.
vandrarhem

Södergården

Åre har fått

en utmärkelse

som årets

bästa

vandrarhem.
Den nya kansliorganisation
vilket

stärkt

samarbetet

förbundets
mellan

som

beslutades

under

kommunikationsinsatser.

förbundet

2017

har genomförts

Omorganisationen

och Forskningsfonden

stärkts.

6

under
har också

2018
gjort

att

VerksamhetsberätteIse

och förvaltningsberätteIser

2018

Påverka samhäLLet
Förbundet

har en omfattande

regional

och lokal

företrädare

intressepolitisk

nivå och spelar

för den stora

en viktig

gruppen

verksamhet
roll inom

av människor

på internationell,

flera

viktiga

miLjö i skoLan

I början

som

medverkade

förbundet

och presenterade

valfrågan

- fortsatt

kommundagarna

skickades

ett brev

nämnder

om att prioritera

möjligheten

på rnässan.

Vi träffade

representanter

valfrågan.

Innan

skolmiljarden

stöd.

Centerpartiets

skickades

och ett förlängt

Undersökningen

statligt

publicerades

stöd för upprustning

av skollokaler

för de övriga

sommaren

på Centerpartiets

med

inbjöds

under

våren

ut till partierna

stöd för upprustning

Inför

och Ungdoms-

upplysning

kommunpolitiker

riksdagspartierna

på webben,

i Barn-

samt

enkätfrågor

kommundagar

av skollokaler.

ut till alla kommunpolitiker

upprustning

att söka statligt

förbundet

utställare

statligt

som

med allergisjukdomar.

VaLen 2018 - bättre
av året

nationell,

samhällsområden

om
att besöka

för en dialog

om deras

om

syn på

av skollokaler.

i pressmeddelande

och vid seminarium

på

Almedalen.
Valfrågan

presenterades

på Föreningskonferensen

genom

en utställning

med

bland

annat tips och mallar för lokalt påverkans- och opinionsarbete. Under Järvaveckan ijuni
fanns

förbundet

på plats

en dag och spred

information

om valfrågan

till partier

och

allmänhet.
I Almedalen

arrangerade

Astma-

"Koll

på underhåll

- upprustning

samt

seminarium

med

och Allergiförbundet
av skollokaler

branschorganisationen

ett eget seminarium

för god inomhusmiljö",
Svensk

Ventilation,

om valfrågan,

och ett gemen" Hur kan inomhus-

mi5ö och ventiIationskontroIIi skollokaler förbättras?".
Två debattartiklar
Aftonbladet,

publicerades

dessutom

om valfrågan

i media

gick ett pressmeddelande

under

våren,

i Sydsvenskan

ut vid skolstarten.

Två filmer

och i
om vikten

av upprustning av skollokaler och fysisk arbetsmi5ö togs Fram tillsammans med
ordföranden
Twitter
punkt

i de båda

veckan

inför

om förlängt

c(,a

eIevorganisationerna.

valet.
statligt

Sveriges
stöd

Elevkårers

för upprustning

(;Åg

"\'

Filmerna

spreds

sedan

(SVEAs) valmanifest
av skollokaler.

7

i en kampanj

hade

också

med

på
en

Verksamhetsberättelse

och förvaltningsberättelser

2018

SamhäLLspåverkan

- för ett friskare

FunktionshinderspoLitik

och tiLLgängLighet

Förbundet
bland

representeras

annat

iflera

Skolverket,

Arbetsmiljöverket,

av de samrådsorgan

Skolinspektionen,

Boverket,

har även via Funktionsrätt

med

Specialpedagogiska

Trafikverket
Sverige

som finns

olika

myndigheter,

skolmyndigheten,

och Myndigheten

representerats

Liv

för delaktighet.

i sakråd

Förbundet

om funktionshinderspoIitiken

på Näringsdepartementet.
Förbundet

är representerati

nätverksmöten

hos Funktionsrätt

Sverige,

bland

annat

om

barn och fami5 samt arbete och försörjning. Förbundet är även medlemmar i
Tankesmedjan

Tobaksfakta,

Lagen Som Verhyg
personer

som

driver

på utvecklingen

SWESIAQ

för ökad

och organisationen

tillgängligheti

Med

samhället

för

med funktionsnedsättning.

Information

gällande

landstingspolitiker

en folder
i Sveriges

landstingsdirektörer
apoteksbolag
annan

innemiIjöorganisationen

om tillgänglig
Kommuners

och omsorg

och landstings

och primärvården.

om hur apoteken

vård

En skrivelse

kan g6ras

till

(SKL) sjukvårdsdelegation,

har även

tillgängliga

har skickats

skickats

för personer

till större

med allergi

och

överkänslighet.

En enkät

har genomförts

en motsvarande

Arbete
Arbetet

till medlemmar

enkät

under

om tillgänglighet

i samhället

(en uppföljning

av

201 6).

för en bra aLlergivård
med

astma/KOL

att påverka

landstingen

har slutförts

året har arbetet

inom

istället

flyttats

Lung- och allergisjukdomar.
(NAG), som

inrättades

kunskapsunderlag
kunskapsstöd

organisationen

har till stor

enligt

under

del färdigställts

under

sitt arbete,

den skånska

nya riktlinjer

i den Nationella
NPO. Arbetet

och presenteras

och förbättrad
december

(SKL) flagga.

Programorganisationen

är representerat

arbetsgrupp

en korrekt

togs fram

att påbörja

tre vårdcentraler

Socialstyrelsens

och landstings

till den nya Nationella

operativ

ska underlätta

efter

kommuner

Förbundet

som

behandlingsplanerna

att arbeta

Sveriges

2018.

där målsättningen

(NPO)
Arbetsgruppen

med

på SKLs hemsida.

diagnostik,
Under

Dessa

de sista

2019

i varje

för

Under

kommer

landsting

den nya

är att certifiera

Astma/KOL-mottagningsmodeIlen.

Nätverk
SARA-gruppen,

med företrädare

som sammankallande,
professioner.
specialister,

Under

representanter

har haft flera
årets

hölls

vårdmöjigheter,

Även förbundets

interna
från

för vårdens
möten

två möten

patientsäkerhet
vårdnätverk

förbundets

yrkesorganisationer
för att stärka

samarbetet

där intressepolitiska
och intyg

har haft ett möte

regionala

och med förbundet

organisationer

8

mellan

Tråg,or, särskilt

olika
bristen

på

diskuterades.
under

hösten,

träffats

där

och diskuterat

q lq,;';yJ)
5LB,

VerksamhetsberätteIse

vårdpolitiska
under

frågor

i sin region.

och förvaItningsberättelser

Detta

nyinrättade

nätverk

2018

fortsätter

sin verksamhet

2019.

Vård och forskning
Förbundet

knyts närmare

har genomfört

Forskningsfonden

knutits

en omorganisation

på vård-

närmare

genom

forskningssekreterare

kombinerats

forskning.

åtgärd

sprida

Med denna

nya kunskaper

förbundet

med tjänsten

skapar

och forskningssidan,
att tjänsten

som samordnare

förbundet

och rön i organisationen

där

som
för vård

och

förutsättningar

för att snabbare

och få en bättre

överblick

kunna

kring

kunskapsläget.

Samverkan
Förbundet

på vårdområdet
har samverkat

Funktionsrätts

med andra

vårdpolitiska

funktionshindersorganisationer

nätverk,

Socialstyrelsens

inom

ramen

funktionshindersnämnd

för

samt

Forska! Sverige och Agendaför Healthpolicy.
Remisser
Under

året

svarade

kansliet

behandIingsforskning
nära vård

på remisser

- en primärvårdsreform,

receptbelagda

till vetenskapsrådets

201 9" samt "Forskningsöversikt

läkemedel

"Forskningsöversikt

Medicin

Klinisk

och hälsa 20"1 9", "God

SOU 201 8:39" samt "Enhetliga

priser

och

på

SOU 201 7:76" via Funktionsrätt,

TiLLgängLigt samhäLLe
Pälsdjur
En enklare

undersökning

i sina butiker.

Den visade

sällskapsdjuri

butik.

Myndigheten

för delaktighet

och allergihänsyn

saknar

till klädkedjor

hälften
sådan

bjudit

tillsammans

med

in till ett möte

och Allergiförbundet,

Brukshundsklubben

för assistanshunds-ekipage).

om assistanshundar

har en policy

de andra

som inte tillåter

Ett resultat

konflikter

tagit

på grund

om assistanshundar

Social-

(som

organisationerna

och hur eventuella

om pälsdjur

policy.

med Astma-

och Svenska

om de har en policy

av kedjorna

har eFter begäran

tillsammans

av utbildning

förbundet

att ungefär

Övriga

Servicehundsförbundet
säkring

har genomförts

och

har ansvar
av mötet

fram

för kvalitets-

blev att

en överenskommelse

av pälsdjursallergi

kan

hanteras.
Under

gemensamt

förbundet
pälsdjuri
Förbundet
allergi

frågan
skolan

som

samråd

med skolmyndigheterna

om att Skolverket

skulle

och funktionshindersrörelsen

kommunicera

sitt ställningstagande

men fick inte svar på när myndigheten

har under

hösten

planeras

hösten

gjort

förberedelser

kan göra

inför

2019 tillsammans

med

lyfte
om

detta.

runda-bordssamtal

allergiexpertis/

om pälsdjurs-

vårdprofession.

Tobaksrök
Förbundet
offentliga
från

har fortsatt
utemiljöer.

drabbade

som

påverka
Under

utestängs

för att utöka

våren

bedrev

i offentliga

tobakslagen

förbundet
miljöer

att även gälla

en kampanj

på grund

rökfritt

på Twitter

av passiv

rökning.

' '

i
med citat
Dessutom
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gjordes
lyftes

skrivelser
även

Astmahoppet

Opinionsarbete
om rökfria

har också

under

har även tagit
utemiljöer.
resultat

Det gäller

I sociala

medier

På WHOs

underlag

mot

uppmärksammat

opinionsbildning

att utöka

pressmeddelande

platser

för kollektivtrafik,
omfattas
som

andelen

med

lekplatser,

av tobakslagen.
infört

av temafolder

den stora

rökfria

om passiv
rökare

rökning.

hos personer

Riksförbundet

Hjärt-Lung.

och skola
har omarbetats

med föreläsare

riksdagen

fastighetsägare

uppdatering

dag uppmärksammades

och i P4 Väst.

och på allmänna

som

Samhälle

en debatt-

för lokal

beslutade

och hållplatser

har påbörjat

Dagens

i TS/4 Nyheterna

till byggnader

har vi även

i förskola

inslag

på uteserveringar

perronger

allergironden.se

medverkat

Frågan
under

debattartikeli

till allergiföreningarna

entråer

och KOL i gemensamt

Plattformen

socialutskottet.

och restaurangfacket,

av december

rökning

samt

annat

Hotell-

samt

Förbundet

Tillgänglighet

annat

för funktionshinderfrågor

bland

med

veckan

exempelvis

tobaksfria

astma

i media,

och i början

och idrottsplatser

flerbostadshus.

med

fram

med förbud

utomhus.
arenor

bedrivits

Tobaksfria

Förbundet

har gett

och ministern

tillsammans

om rökfria

tobakslagen

bland

2018

på astmadagen.

uteserveringar

Altinget

Arbetet

till riksdagsledamöteri

med folkhälsoministern

kampanjen

artikeli

om frågan

och förvaItningsberättelser

på externa

för ökad

konferenser

användarvänlighet.

om skolans

Förbundet

inomhusluft

har

och

inomhusmi5ö i förskola och skola. Förbundet medverkade även i en konTerensom
inomhusmiljö

i skola

och förskola

arrangerad

av Astma-

och Allergiföreningen

i

Mellansverige.
Inför

astmadagen

Foldern

tog förbundet

tar upp hur astma

Se även avsnitt

fram

i skolan

om valfrågan

en ny t'older,

påverkas

- upprusta

Astmaiskolan,

av skolans

riktad

till föräldrar.

inomhusmiljö.

skollokaler.

Doft- och kemikaIieöverkänsIighet
Inför

Parfymfria

veckan

som även skickades
bedrivits

i media,

Förbundets

policy

förbunds-styrelsen.
tillgänglighet

tog förbundet

fram

ut till grundskolornas
bland

ett informationsblad
rektorer.

Opinion

annatifackförbundstidningen

om dofter

och irriterande

Förbundet

i hemsjukvård

har tagit
och hemtjänst

Vision

ämnen

fram

om parfymfritt

en skrivelsemall

har

och i P4 Norrbotten.

har uppdaterats

(om parfymdofter

i skolan

om doftöverkänslighet

och antagits

till föreningarna
och pälsdjur

av

om

med

mera).

Övrig inomhusmiljö
Förbundet
behovet

har kontaktat
av att prioritera

även skrivit
tillräckliga
upprustning

till civilutskottets
resurser

Boverket

om regeringsuppdraget

kartläggning

och socialutskottets

för regeringsuppdraget

av skollokaler

av inomhusmiljön

god inomhusmiljö
i skolor

och förskolor.

riksdagsledamöter

och vikten

och påtalat
Vi har

om behovet

av att det statliga

stödet

av
för

förlängs.
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Verksamhetsberättelse

och förvaItningsberätteIser

2018

Förbundet har medverkat som föreläsare på temat allergianpassning och inomhusmiJö
vid SWESlAQ:s
dalen

vårmöte

samt

om god inomhusluFt

Förbundet
mattor,

har låtit

översätta

inomhusmiljö

ställningen

har publicerats
byggråd.

Förbundet

har deltagit

kommittån

för modernare

kunskapssammanstäIlning

i SWESlAQ:s

synpunkter

byggregler,

förvaltning

paneldebatter

om heltäcknings-

deltagiti

Information

nyhetsbrev

och elektroniska

som

för framtida

referensgruppsmöten,

på

arrangerats

byggregler
framfört

byggvarudekIarationer

debattartikel

om samman-

och delgetts

vid, två hearings

en om vägval

i Alme-

ur ett konsumentperspektiv.

ur ett allergiperspektiv.

i, och framfört

ventilationskontroIli

organisationers

i byggmaterial

på webbsidan,

Vi har även

Miljöbyggnad
obligatorisk

i andra

en norsk

och hälsorisker

Boverkets

kontrollsystemet.

medverkat

och kemikalier

av

och en om

synpunkter

(eBVD)

samt

till

verkat

för

på Altinget.

Kollektivtrafik
Under

2018

har insatser

bättre

hänsyn

kunna

åka med

till personer

myndigheten
personer
göras

med

Trafikanalys

som

har begärt

har påbörjat

Vi har påpekat

ta alternativa

vägar

Tryggare

med

allergisjukdomar

ska

har haft diskussioner

med

att se över tillgängligheten
vilka

jordnötter

anpassningar
och nötter,

som

för

behöver

pälsdjur,

tobaksrökning.
av SAS och Swedavia,

med att få flygplatser

i Trafikverkets

flyg, tåg, buss och båt att ta

Förbundet

har ett regeringsuppdrag

uppvaktning

arbetet

inom

Personer

att bli sjuka.

med funktionsnedsättning.

samt

företag

allergisjukdomar.

utan

på flyg, tåg, buss och båt vad det gäller

Förbundet

kunna

för att påverka

kollektivtrafik

parfymer/doftsättning

sitter

gjorts

förbi

att hitta

parfymförsäljning.

men

lösningar

inte fått

svar.

Förbundet

för att doftöverkänsliga

Vi påverkar

dessa

ska

Trågor genom

att vi

råd.

Liv för alLa med

PersonalutbiIdningar

mataLLergier

för förskola,

skola och restaurang

UtbildningsmateriaIen Säkermat i förskola och skola samt Hurra, en allergiskgäst har
under

året

använts

i ett antal

arrangerat

en fortbildningsdag

kunskapen

om matallergier

baskurser

ledda

av godkända

för utbildarna

med temat

så att bra rutiner

för en säker

utbildare.

Förbundet

restaurang.

Syftet

mathantering

har

är att öka

etableras.

Restaurangmärkning

Frivilligt egenkontrol1program
för restauranger erbjuds restauranger som skriver avtal med
förbundet.

Restaurangerna

och klistermärken
fram

ett nytt

koncept

Förbundet
börja

Hurra,

i förpackad
har varit

användas

upp

förbundets

kravlista

på restaurangerna.

Under

där restaurangmärkningen

personaIutbiIdningarna

Allergener

uppfyller

att sätta

tydligare

2018

och får då intyg

har det diskuterats

kopplas

ihop

att ta

med

gäst.

mat

pådrivande

i Sverige,

en allergisk

för märkning

liksom

för att gränsvärden
de börjat

med

för allergeneri

i Australien,

förpackad

Nya Zeeland,

mat ska

Storbritannien,

Verksamhetsberättelse

Tyskland,

Holland

hasselnöt.

och Belgien.

soja, vete,

genomföras
som skulle

ge säkrare

en artikel

Säkra

cashew,

på EU-nivå

och förvaItningsberätteIser

senap,

men

Sverige

gränsvärden

finns

lupin,

och räka.

sesam

redan

kan välja att redan

mat för konsumenter

och föreläst

med

2018

för jordnöt,

Detta

behöver

nu använda

matallergi.

mjölk,

ägg,

på längre

sikt

dessa gränsvärden,

Förbundets

har publicerat

om gränsvärden.

Hårdare straff för livsmedelsbrott
Förbundet

har tidigare

påpekats

att anmälningar

tas till domstol
straffsatser

Lagförslaget

kommer

Jordnötter
Förbundet

Under

utmäter

har arrangerat

Representanter

detta

på förskola

för allergiläkare,

inte

klubbats

igenom

i

på upp till två år, detta

domar

utfärdas.

Förbundet

och skola
om jordnötter

och nötter

allergisamordnare,

samlades
vägledning.

och en eventuell

och fler

märkning,

på för låga

lagförslag

och fängelsestraff

rundabordssamtal

en gemensam

dokumentation

berott

där det

område.

och patientorganisationer

går att ta fram

böter

debattartiklar

till exempel

att detta

har ett nytt

tas till domstol

att bevaka

och nötter

samt

2018

högre

och skrivit

när det gäller

är obefintliga

anmälningar

fortsätta

uppvaktningar

av livsmedelsbrott,

och att straffen

kan leda till att fler

rektorer

politiska

för de här brotten.

riksdagen.

skola.

gjort

Samtalen

vägledning

dietister,

för att diskutera

och

skolsköterskor,

området

kommer

kommer

på förskola

och se om det

att sammanställas

att kommuniceras

i en

utåt.

Nätverksgrupper
Förbundet

har under

året

deltagit

i två viktiga

nätverksgrupper

på matallergiområdet.

Den ena är Arbetsgruppenför allergi och annan överkänslighet.Här diskuteras frågor som
rör märkning
från

bland

och lagstiftning
annat

på området,

Celiakiförbundet,

Dagligvaruhandel.

Det andra

förutom

förbundet

Livsmedelsverket,

medverkar

representanter

Livsmedelsföretagen

är Födoämnesallerginätverket

som

ordnar

och Svensk
föreläsningar,

diskuterar och driver olika Tr%or på matallergiområdet. Under 2018 har till exempel
Vitals

gränsvärden,

presenterats

insekter

och diskuterats.

livsmedelsföretag
Förbundet

som

deltar

Även

och olika
även

mat, projektet

Bra mat för alla och Codex

Celiakiförbundet,

Livsmedelsverket,

provtagnings-/anaIysföretag

i EFAs nätverksgrupp

Alimentarius

olika

har medverkat.

FoodAllergy

Group

och är aktiva

i projektet

Bra mat för al)as o1ikanätverk.
Övrigt
Förbundet

har haft

samarbete

med

Celiakiförbundet

i olika

Trågor

genom

t ex skrivelser

till myndigheter.
Förbundet

har uppdaterat

Förbundet

har deltagit

foldern

på ett flertal

KemikaLieanvändning
De partiklar

i utemiljön

vedeldning,

dieselavgaser

som

"MatöverkänsIighet".
vetenskapliga

konferenser

inom

området

matallergi.

och utomhusLuft
anses

ge skadlig

och dubbdäck.

inverkan

Alla dessa

på hälsan
företeelser

härstammar
fortsätter

främst
att intressera

från

Verksamhetsberättelse

forskare

och beslutsfattare

samarbetat
Under

med

våren

än fordons
med

helt bortmonterade
en fördubbling

massiv

samt

från

skrev

- Skärpta

från

många

Astma-

att undanta

Förbundets

argument

regeringens

ligger

har förbundet

om att tillåta

partikelfilter

för kolväten

kraftigt

höjda

Naturvårdsverket
partiklar

släpper

högre

högre

än vad dieselbilar
ut. Förslaget

och det föreslagna

är upp till IOO gåriger

bedömde

är 70-1 00 gånger

på en nivå som är högre

och tunga

som

innebar

gränsvärdet

för

än vad en normal

miljöorganisationer
sände

publicerades

antog

Transportstyrelsen

en protestskrivelse

i Aftonbladet

efter

inför

beslutet

beslutet

där vi krävde;

vid kontrollbesiktning

som tillämpas

av miljö-

ett förslag

gällande

och Allergiförbundet

gränsvärden

- Förslaget

utsläpp

fram

sönderborrade

bensinbilar

en debattartikel

- Regelverket

2018

ut.

kritik

de nya reglerna.

eller

av gränsvärdet

kolmonoxidutsläpp
släpper

Värdet

20a18

frågan.

för dieselbilar

utsläpp.

även

Under

bilar vid kontrolIbesiktningen.

gränsvärdet

verkliga

bensinbil

från

samhället.

kring

Transportstyrelsen

för utsläpp

att det föreslagna

Trots

på alla nivåeri

miljöorganisationer

20181a

gränsvärden

och förvaltningsberätteIser

idag gällande

fordon

äldre

för dessa

bibehålls

än 20 år Tråri relevanta

krav vari

och hälsoskadliga

transport-

OBD-kontroll

korthet

partiklar

och miljöpolitiska

samt

att förslaget

kontroller

stryks.

skulle

innebära

att det innebär

mål och ambitioner

ett brott

högre

mot

på området.

Remissvar och debattartiklar
$e hemsidan under rubrikei

Rådgivning
Astma-

av förbundets

och Allergiförbundets

ombudsnän

ombudsmän

ger råd via mejl

och telefon

inom

områdena

vård, inomhusmiljö, funktionshinderspolitik, utomhusmiJö, mat, kollektivtrafik och
allergianpassade

konsumentprodukter.

privatpersoner,
Rådgivning

skolpersonal,
till Astma-

medlemmar
Frågorna

kan exempelvis

med

dofter

som

med allergi

luftrenare,

på allrnänna

byggnader

som

hör av sig, både

och offentliga

medlemmar

verksamheter.

prioriteras.

Många

blir

att de får hjälp.

handla

flerbostadshus,

färger,

företag

och Allergiförbundet

i samband

rnänniskor

Det är många

vårdpersonal,

om skolmat,
platser,

vårdbidrag,
ny kunskap

kan få i förskolan,
och mycket

skolan

rökning

och pälsdjur

om allergierna
eller

i

och vilket

på arbetsplatsen

samt

stöd
råd om

annat.

'-'aa{'
c44aå"
'[A'..">%'
\».W%'
bUSIX+,
z.,Ir

VerksamhetsberätteIse

Bättre

Förbundets

och Asthma

produktmärkning

har slutits.

Arbetet

med

kansliet

på ekonomisidan

Arbetet

med

de danska

Svalan

hantering

den nordiska

och norska

Nordic

Tråri svalanmärkning

till den

den nordiska

märkningen.
kriterier

kriterierna.

Det har också

organisation

Södergården

har lett fram

dessutom

ett arbete

många

natur

har några

nya kunder
arbetet

med

i de redan

för att utveckla

i sin förening.

med

under

kunder

gått

tillkommit

över

inom

att ta fram

befintliga

nationella

en gemensam

Södergården

Åre är nu en STF-ansluten

av ett boende

med

oss bra pubiicitet.
Södergården

anledningar

STF vandrarhem
Vi har under

en viktig

funktion

perioder

njuta

som

än man gör när man
vila och andningshål

bra i sin hemmiljö.

allergitänk

detta
som

för att nå ut till fler

har slagit

utökar

med

ut väl. Det innebär

vår årsbeläggning

och ger

i fler av STFs vandrarhem.
"Årets

det vandrarhem

i 500-korridoren.

att utveckla

Vi har även

vårt gemensamhetsutrymme.
och lampor.

Vi har också

Södergården

har under

guldkudde"

som

- gästernas

de tycker

bäst om.

val. En
Det finns

rustat

vår gård
upp

Alla rum
uppdaterat
året

kemikalier.

investerat

Södergården

genom

att renovera

köken

med

bägge
har fått

toaletter

256

nya spisar

ett ansiktslyft

genom

och duschar

och fått

ny soffa

året
vilket

investerat
underlättar

i ett nytt
hantering,

i

ny sängutrustning

vår konferensutrustning.
i ett nytt

system

för städning

där dagligstädet

Åre drivs

från

och med januari

2018

med

el.

Vi har under

av

det fysiska

att ge en längre

STF:s besökare

av STFs tävling

Här kan man
höjer

i Sverige.

året fortsatt

sker helt utan

möjighet

ett samarbete

också

nominerar

också

franchise-gård,

allergitänk,

Åre blev vinnare

en vistelse

lite längre

inte mår

nya medlemmar.

Det sprider

där gästerna

under

Vi har också

medlemmar.

under
fyller

varandra

som

att vi får många

av våra

som

Södergården

kan träffa

av olika

för

åt människor

kontantfri,

av

Åre

där man

hemma

förnybar

har flera

tillsammans

en ny rnärkning

2018

har startat

som tar avstamp

påbörjats

hos individen.

mötesplats

tävling

lanserat

with care. Under

nordiska,

är ett andningshål

välbefinnandet

behov

den förstärkning

till att förbundet

och allergiförbunden

luft och en hälsobringande

också

och nya avtal

för märkningen.

Södergården

träffas

utifrån

takt

tidigare.

- Selected

för granskning

stadig

har säkerställts

De tre förbunden

utvecklade

Liv

nya intressenteri

av intäkter

rnärkningen

astma-

2018

ALLergi Nordic

har fått

som gjorts

riamrietAsthmaAllergi

frisk

- friskare

LivskvaLitå

SvaLanmärkning

och förvaItningsberätteIser

betalsystem

som

bokföring

innebär

att gården

och redovisning

14

nu är

väsentligt.

IOO %

VerksamhetsberätteIse

Under

året

och förvaItningsberätteIser

har vi haft 8 föreningar

sitt sommarläger

på Södergården.

Södergårdens

vänner.

Beläggningen

var 3 041 gästnätter

Medlemskap

i förbundet

är därigenom

vägen

Södergården

Galleri

botti

i bygden

en vecka

var. Unga Allergiker

Vi har haft två akvarellkurser

Södergården

har arrangerat

under

201 8 jämfört

året fortsatt

som

har förlagt

och två träffar

4 utställningar

med

är ett krav för alla som gästar

in till medlemskap

har under

samarbeten

som

2018

3 059 under

Södergården

med

under

året.

2017.

Åre. Anläggningen

för många.
sitt nätverksbyggande

har till syfte

och startat

att öka beläggningen

upp flera

på gården.

VaLLe Marina
201 8 var första
rabatterat

helåret

Allergiförbundet
klimat

då förbundets

pris. Valle

som

Marina

och är beläget

är särskilt

medlemmar

erbjöds

är en hälsoanläggning
på den södra

lämpligt

för

personer

som

spetsen

vistelse

drivs

på Valle

Marina

till

av det norska

Astma-

och

av Gran

med allergier,

Canaria.

eksem,

Här finns

psoriasis

ett

och lung-

sjukdomar.
Anläggningen,

och medlemsförmånen,

marknadsförts

i sociala

presenteras

på förbundets

hemsida

och har även

medier.

ALLergiSmart
AllergiSmart

är en webbtjänst

allergisjukdom.

för personer

På allergismart.se

Byta erfarenheter
Skapa

forum

finns

med andra

som vill diskutera

möjighet

i liknande

för erfarenhetsutbyte

och lära sig mer om

att:
situation

inom/mellan

föreningar

Ta en kurs för att bli mer allergismart
Hitta

pålitlig

Chatta

med

och intressant
olika

experter

allergikonsulenter
Tjänsten

lanserades

Paul Svensson
allergismart
Vi har även
positivt

på AllergiSmart"

Givetvis

Vi har genomfört
på olika teman
nämna

sådana,

2018

har vi nyttjat

sparas

av AllergiSmart.
exempelvis

"Mat

våra

När projekttiden

nu avslutas

vid årsskiftet

är en möjlig

både

med

kommer

plattform

ett väldigt

för intern

marknadsföring.

har möjlighet

att ställa

och barn

interna

multiallergi".

AllergiSmart

även för

"Bli

och MatSara.se.
och fått

med eksem,

och svar ska vara till hjälp

upp

för att bli mer användarvänlig.

AllergiSmart

kanaler

SHR/doftöverkänslighet

vidareutvecklats

verksamhet.

Internetmedicin

där användare

för att frågor

där stjärnkocken

av året gick kampanjen

till vårdprofession

interna

allt" och "Livet

exempel.

av en kampanj

I slutet

Instagram,

tjänsten

Det har startat
utan

några

hjälp

rätt".

på Facebook,

marknadsfört

pollenallergi,

Chattarna

med

ätbara

ett 20-ta1 "expertchattar"
som

några.

mest

allergispeciaIister,

för att nämna

i februari

"Sveriges

kontinuerligt

gensvar.

användare

och dietist

externt

skapar

information
på allergisjukdom,

för att

för framtida

föreningsforum
Tjänsten

Trågor

och externa
har

att gå in i ordinarie

kommande

projekt.

VerksamhetsberätteIse

FriLuftsLiv

projekt

funktionsnedsättningar
enkla

för trygga

finansieras

2018

har arbetet

organisationer

fortsatt,

med

regionstämma

(öst) och-deras
Friluftsfrämjandets

annat

friluftsverksamhet.

i Östergötland

Inom

projektet

inom

och i norra

är att

projektet

med
Småland.

de båda förbundens

på Föreningskonferensen
Riksstämma,

nationella

Målet

och är ett samarbetsprojekt

på plats

nationella

och unga.

och föreningsaktiva.

Postkodlotteriet

att sprida

bland

om medicinska

för barn

och annan
för ledare

regionalt

och "Utblick"Allergikers

dagläger

av Svenska
och drivs

till att öka kunskapen
friluftsaktiviteter

ett utbildningsmaterial

Friluftsfrämjandet,
Under

som syftar

och att främja

koncept

tas också fram
Projektet

2018

för aLLa - FraLLa

FRALLA är ett treårigt

skapa

och förvaItningsberättelser

lokala

och på Friluftsfrämjandets

ledarveckor

utbildningshelg.

Fralla

vinter

och sommar

deltog

även på Unga

Riksöverläggning.

Informationsturnån

till de skolsköterskor

upptagningsområde
Fralla deltog

gick så gott

som finns

inom

projektets

geografiska

som i mål.

som en del av Astma-och

Allergiförbundets

monter

på ASTA-dagarna

i

Karlstad.

Likaså under "Regional tankesmedja för friluftsliv" anordnad av Länsstyrelsen Jönköpings
län hade
Under

Fralla

året

har det även

föreningarna
paddling.

en av programpunkterna.

och Unga

erbjudits
allergikeri

För projektets

Fralla på #Sätt

lokala

Östergötlands

strategiska
sektorer

provlagades
För att sprida
av lokala
pengar

Östergötland
spridning

arbete

till de lokala

och Småland.

var det även viktigt

Allt från

Utblick.

projektet

föreningar

Layouten

ytterligare

för att anordna

friluftsliv,

fysisk

till
om

vilka

olika

initiativ

som

aktivitet.
inleddes

med allergivänliga

friluftsrecept

ett samarbete

med

och dessa

kvarstår.

togs

för att främja

en artikel

som är Region

och aktivitetsledare

ett häfte

allergi-

utförsåkning

att få med

medborgarna

för att främja

för frilufts

för att ta fram
under

för att informera

i Östergötland

Som ett led i att underlätta
en friluftskock

prova-på-aktiviteter

('stergöt/ondiReire/se(www.sättöstergötIandiröreIse.nu)

tas inom

olika

en mängd

i slutet

friluftsliv
utbilda

av året fram

för projektets
sig eller

köpa

Fral1a-checken
målgrupp.

in utrustning

som

kan sökas

Man kan söka
för allergivänlig

matlagning.

HäLsans konsumentinformation
Med projektet
konsumenter

Hälsans

konsumentinformation
hälsoperspektiv

Hälsans

konsumentinformation

i allmänhet,

vägledning
har som

och startades

vill förbundet

i sina val av produkter

erbjuda

projekt
medlemmar,

och tjänster.

mål att bli en konsumentupplysningstjänst

och som ska bidra

konsumentinformation

Postkodlotteriet

- nystartat

till hållbar

är ett treårigt
i september

konsumtion

projekt

f,

med

och produktion.

som drivs

201 8.

med

och

Hälsans

stöd från

brett

VerksamhetsberätteIse

och förvaItningsberätteIser

2018

MataLLergikortet
Den kostnadsfria
registrerade

medlemsförmånen

användare,

200 olika

varav

ingredienser

att förnya

sajten

som

fortsatt

Matallergikortet

hade

över 500 är nyregistrerade

kan översättas

och väntas

under

till 33 olika

slutföras

under

i december

språk.

första

2018 över 3 300

201 8. Tjänsten

Under

året

kvartalet

har över

har arbetet

med

201 9.

BarnaLLergifonden
Astma-

och Allergiförbundets

ekonomiskt
Stöd

Barnallergifond

stöd till ett 50-ta1 barn

har bland

annat

lämnats

Södergården,

luftrenare,

det allergiska

barnet.

Delegerade

Gisela

eksem

Öka kunskapen

samt

från

2018 delat
eller

annan

lägeravgifter

till sängen

att handlägga

Peterson

kännedomen

har under

astma,

till rekreationsresor,

kvalsterskydd

av förbundsstyrelsen

förbundsstyrelsen

med

eller

ut 271 290 kronori
allergisjukdom.

och vistelser

annat

som gjort

ansökningarna

var från

förbundskansliet

på

livet enklare

för

Gina Hellman

om aLLergierna

och

om förbundet

Kommunikation
Förbundet
med

har under

att stärka

Den under

nationellt
Tjänsten

närvaro

året

innefattar

att bevaka

likväl

som att stödja

föreningsaktiva

Under

tjänsten

både

året

har flera

kännedom

kommunikation
medlemsförmånen
användarvänligt

kommunikationsområdet,

kunskap

arbetat

om allergisjukdomar.

pressekreterare/organisationsinformatör

och åskådliga

förbundets

föreningarna

i deras

och mer

förbundets

att få stöd

inom

och sprida

som

ge ett tydligare

kring

föreningarna

utvecklingen

och synlighet

inrättade

ska också

till ökad

året fortsatt

arbete,

direkt

intressepolitiska
arbete

med

arbete

lokal

informationsflöde

verksamhet

och annat

i media

opinionsbildning.
till de

som

är viktigt

för

med.

stora

digitala

utvecklingsprojekt

om förbundet,

stödja

till alla medlemmar

och föreningsaktiva.

Matallergikortet
gränssnitt.

pågått

de föreningsaktiva

för att ge bättre

I detta

för att ge det en ny design

Ett nytt system

för nyhetsbrev

möjligheter

och tydliggöra
ingår
men

en utveckling
också

till medlemmar

fått

av

ett mer

och

föreningsaktiva har också tagits i bruk och gett nya möJigheter att till exempel få nya
prenumeranter
dedikerad

Informationsbanken
planeras

på våra

nyhetsbrev.

till de föreningsaktiva

lanseras

som

Förbundet
avser

till de föreningsaktiva
under

första

kvartalet

har också

fungera

som

arbetat

fram

en ny webbplats

en inFormationsbank.

och det uppdaterade

matallergikortet

2019.
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VerksamhetsberätteIse

Två större

och förvaItningsberätteIser

kommunikationskampanjer

Internationella

astmadagen

egen

Parfymfria

instiftade

Astmadagen

i maj och den andra

tillsammans

Kampanjen

med

genomfördes

av upprop

som Annika

och Lena Hallengren,

Strandhäll

veckan

med Apotek

räckvidd)

Närvaro
som

under

förbundets

2018

allergia.se

många

lokala

samt

Under

året

som

besöktes

samt

lokala

med

Unga Allergiker

nivå i form

av flera

engagemang

i olika

engagemang

av ett

ministrar

så

i olika former

från

och även i samarbete

sociala

medier,

i våra föreningar,

har vi spridit

av allmännyttiga

har det kontinuerligt

webbsidor.

riksdagen,

och lokal

med stöd från

nådde

(hade

en

personer.

Facebook-sida

omvärldsbevakande

dessa

då förbundets

medier

är intresserade

Under

till

och hade tema

på nationell

som genomfördes

1 miljon

i sociala

och gällde

Unga Allergiker

tillsammans

Kampanjen

och med

strax

i anslutning

föreningar.

genomfördes

Hjärtat.

en influencer

Genom

utanför

och Unga Allergikers

Parfymfria

i november

både

Facebook-evenemang,

förbundets

Den första

vecka.

genomfördes

#astmahoppet.

genomförts.

2018

tips

allergismart.se,

har flertalet

och framsteg

publicerats

och inspirerande,

digitala

inlägg

med

vilketi

information
inom

som

hänvisning

och kunskap

primärt

astma

varit

och allergi.

informativa,

till astmaoaIIergiforbundet.se,

sin tur lett till ökad

kampanjer

området

till personer

trafik

och annonseringar

och fler

besökare

genomförts.

till

De digitala

kampanjerna har fokuserat på medlemsrekrytering och nya fö5are under
pollensäsongen,
denna,

ökad

insamling

genom

forskningsfonden,

fler

medvetenhet

digitala

Under

2018

markeringar

kännedom
ökad

den nya nordiska

gånger

har Astma-

ökad

till, och användare

har resulterat

(antalet

i allergia.se

Matallergikortet,

besökare

kring

kampanjer

exponeringar

till receptbanken

till Barnallergifonden,

medlemsrekrytering

ökad

trafik

dessa

av, webbtjänsten
Asthma

och annonser
Facebook-sida

lanseringen

till

AllergiSmart

Allergy

av

Åre,

och insamling

på 532 427 personer

kampanjer

och Allergiförbundets

med

om Södergården

medvetenhet

märkningen

i en räckvidd

i samband

samt

Nordic.

Dessa

och över 2 038 476

har visats

på en skärm)!

fått 3 000 nya följare/gilla-

för sidan.

Det är en ökning

på 20 procent

från

föregående

år, och vid årets

slut

har vi nu nästan

14

OOO gilla-markeringar.

Ideella organisationer har möJighet att ansöka för att kunna ta emot gåvor via
insamlingar på Facebook och i början av 2018 beviJades förbundet Facebook-sida denna
möjighet.

Under

resulterat

i cirka 38 000 insamlade

Under

året

cirka

40 födeIsedagsinsamIingar,

vilket

i

Under

2018

synts

i media

övriga

är en ökning

att spontangåvor

haft ca 185 000 besökare

med

6 procent

från

föregående

och totalt

512 000

år.

media

har Astmainom

samt

kronor!

har astmaoaIlergiforbundet.se

sidvisningar,
Närvaro

året startade

flera

och Allergiförbundet
områden.

Förbundet

fått

mycket

positiv

har debatterat

uppmärksamhet

skola,

tobaksrökning,

och
mat,

VerksamhetsberätteIse

och förvaItningsberätteIser

2018

kemikalier i byggmaterial, inomhusmi5ö, allergivaccination, luftföroreningar och mycket
annat.

Debattartiklar

och dessa
Under

året

Twitter

och pressmeddelanden

har även genererat
har vi intensifierat

har ökat

har publicerats

stor spridning
vår närvaro

i sociala
på Twitter

med 186 % och trafiken

från

kontinuerligt

varje

månad

resultat.

Vår aktivitet

medier.
med gott

den kanalen

har ökar

med

nästan

på

lika

mycket, 185 %.Journalister kontaktar gärna förbundet för uttalanden i olika frågor,
förbundsordförande

Maritha

Sedvallson

är ofta tillfrågad

liksom

generalsekreterare

Ulf

Brändström.
Förbundet

har medverkat

publicerade
till med

statistik

personer

är drabbade

medverkat

måli

Altinget

till specialister

av någon

i Sverige.

har uppnått

spridning

Samhälle,

i vår europeiska

om verksamheten

föreningarna

genererat

Dagens

och kontaktinformation

som själva

regelbundet
notiser

i TV4 samt

i DN, Aftonbladet,

genom
m.fl.
inom

allergisjukdom.

Pressarbetet

olika

2018

nyhetsblad,

har bidragit

hjälper

områden

Under

samorganisations

det intressepolitiska

debattartiklar

Förbundet

också

och till

har förbundet
EFA-News,

till att förbundet

med

och

arbetet.

ALLergia
Förbundets
tryckta

medlemstidning

tidningen.

Allergia

Allergia

med

mera.

Årets

temanummer:

har under

har förmedlat

aktuell

året

utkommit

forskning,

med

sex nummer

reportage,

recept

av den

och tips

1. Hud
2. Pollen
3. Friskare

liv

4. Skolmiljö
5. Diagnos

6. Jul
Under

året

har den tryckta

Plock och Notiser.
och frestande

Allergia

fått

av tidningen

nya typer

har fått

av innehåll

ny grafisk

form

under

vinjetterna

för att kännas

Mötet,

mer aktuell

att läsa.

I nr 6 medföljde
Stiftelsen

Delar

tidningen

en bilaga

Astma-

om forskning.

Innehållet

och Allergiförbundets

kommer

ut i enlighet

med

har arbetats

fram

tillsammans

med

forskningsfond.
separat

utgivningsplan.

ALLergia.se
Webbtidningen
uppdateras

Allergia.se
Allergia.se

I år har vi lanserat
utesluta

varje

publicerar

veckovis

med

materialet

nytt och unikt

den nya receptbanken

enskild

ingrediens

från

den tryckta

tidningen.

Däremellan

material.

där användarna

de inte tål. Receptbanken

kan söka
har fått

efter

recept

en ny grafisk

och
form
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Verksamhetsberättelse

där vi tar vara
teman

på de fina

och grupper.

Material

från

Facebook

hade

statistiken

året

har vi också

recepti

olika

av besökarna.
hemsida,

på AllergiSmart,

på

bra respons.
och 51 000 sidvisningar.

och i november

året

producerat

Filmerna

in på allergia.se

inklusive

samman

hade

allergia.se

Under

över

året

har

66 000 besökare

och

OOO sidvisningar!

Youtubekanal.

Under

2018

och kan sätta

på förbundets

33 000 besökare
uppåt

printen

väl emot

vidare

där det fått

allergia.se

gått stadigt

mer än IOI

från

har tagits

har spridits

och på Twitter,

I januari

Under

matbilderna

Tjänsten

Allergia

och förvaltningsberätteIser

handlar

samti

flera

har vi skickat

filmat

material

som vi publicerat

om hur man lagar

av förbundets

andra

ut IO nyhetsbrev

på förbundets

allergianpassad

mat och har bäddats

kanaler.

med

det mest

aktuella

från

allergia.se,

en länk till Förbundsnytt.

Ny kunskap

om aLLergiska sjukdomar

Luftvägsregistret
Arbetet
leder

i Luftvägsregistret
till att vården

(LVR) har fortsatt.

lättare

kan se vilka

blir också

lättare

data från

LVR för att belysa

Allergiforum
öka forskningen

vikten

mellan

regioner.

av rökstopp

och mer korrekt

Under

information

som fungerar
Förbundet

och dessutom

LVR ur ett patientperspektiv.

inom

data

behandlingsmetoder

att göra jämförelser

kring

Större

året

bra och det

har kunnat

rapporterat
har även

använda

i Lung-

initiativ

och

tagits

för att

registret.

Toleranskonferens
Förbundet

har initierat

att diskutera
göras

de senaste

i en särskilt

även

med

en satsning

life-science

genomföras

rönen

inrättad

under

industrin'

enligt

Samverkan

förbund

den finska

och allrnänheten

och astmasjukdomar.
med

att vara en vital
med

politiker

målsättning

Detta

kommer

dels professionen

del. Konferensen
att initiera

ett gemensamt

kansli.

kommer

ett svenskt

modellen.

och Allergiförbundets

Det ger ökade
inom

vård-

forskningsfond

förutsättningar

för att kunna

och forskningsfrågor

och förbundet
samverka

och på sikt även

bättre

inom

Bra mat för aLLa
2018

har förbundet

Livsmedelsföretagen,

' Life

Science-företag

tillsammans

med stöd

är verksamma

från

inom

med

Centrum

Arvsfonden,

områdena

för Allergiforskning

startat

läkemedel,

ett treårigt

bioteknik

projekt

och medicinteknik

hade
och

insamling

och kommunikation.

Under

att

men

och fond

året då Astma

synergieffekter

allergi-

bland

där samverkan

kommer

5 - 7 februari,

2018 var första

skapa

gällande

organisation,

2020,

allergiprogram

på att öka intresset

och
för att

VerksamhetsberätteIse

och förvaItningsberättelser

2018

genomföra agendan Bra mat för alla. Syftet med projektet är att öka livskvalitån för
personer

med allergi

samordnande
anställts

och överkänslighet

kunskapscentrum

som

för

för mat.

Huvudmålet

matöverkänslighet.

är att skapa

Leg dietist

ett nationellt

Sofia Knåz har

projektledare.

Bra mat för alla ska stimulera samverkan mellan aktörer inom forskning, innovation och
kunskapsöverföring.
projekttiden,
kunna
I juni

projektets

hjälp

i enlighet

med forskning

en workshop

på Karolinska

referensgrupp

sektorer

som arbetar

Som ett startskott
profilen

av kunskapscentrumet,

på området

arbeta
hölls

Med

ska aktörer

som
med

området

som ska startas

få ett patientperspektiv

och kunskap
Institutet

består

för centrumet

för centrumet

kunna

och

på området.

i Solna

av ett hundratal

med ett sextiotal
aktörer

från

deltagare

samhällets

ur

alla

matöverkänslighet.

tog projektgruppen

och med

under

i sitt arbete

den även

fram

påbörjat

en logga

planering

som är den grafiska

av arbetet

med

kommunikation och varumärket Bra mat för alla. Projektgruppen har varit ute och träffat
nyckelpersoner
Under

inom

hösten

beskriver

har en projektstruktur

alla moment

Ett temanummer
för projektet.

om matallergi

förekomst

Temanumret

hölls

annat

och knyta

fram

dessa

i tidningen

innehåller

har använts

till bland

matallergi

följd

och en projektplan

Nordisk

Nutrition

till gränsvärden
om matallergi

för att sprida

vetskap

referensgruppen.

som finns.
arbetats

fram

som

inom

ramen

ska ske.

en konferens

an viktiga

behov

har tagits

tio forskningsbaserade

och kostnader

med att utgivningen

för att ta reda vilka
tagits

och i vilken

Temanumret

diagnostik,

aktörer

livsmedelsindustrin

artiklar

för allergener

fram

som
i mat.

allt från

I samband

med 120 deltagare.

om kunskapscentrumet

Att nätverka

nyckelpersoner

berör

och knyta

och omvärldsbevaka

på området

har varit

nya

ämnet

prioriterat

med

målet att samtliga ska känna till Bra mat för a1la.
Projektet

har påbörjat

rekrytering

av personer

med

allergi

eller

överkänslighet

för mat

från hela landet. Dessa kommer sedan att fungera som rådgivande till Bra mat för
för att fånga
Under

C7//(7

upp patientperspektivet.

december

genomfördes

en rekrytering

av en projektanställd

som

börjar

arbeta

administrativt och assisterande till projektledaren under 12 månader med starti Januari
2019.

Organisation

i utveckLing

FamiLjestöd
Lokala
målet

familjestödsgrupper
att stärka

erbjuder

hela familjen

stöd

till barnfamiljer

och ge stöd för att bättre

med
hantera

svår allergisjukdom
vardagen.

med

Centrala

insatser har giorts för att stötta och stimulera verksamheten men även för att finna nya
vägar

för hur detta

stöd

ska kunna

drivas

vidare.

VerksamhetsberätteIse

Nätverk

och förvaItningsberätteIser

och grupper

Förbundets

Facebook-grupper

har fortsatt

att växa.

Allergiföräldrar"

hart

nu mer än 3 000 medlemmar.

aware"

med

över

har växt

Under

andra

startat

som

halvåret

FB-gruppen
Även

"ln the air - be

omvandlades

FB-gruppen

Gruppen

"Eksemlistan"

till "Atopikerna"

har växt till över 150 medlemmar

som även
på Facebook

är nu hög.

(80 medl)

och Diagnos

En utveckLad

latexallergi

(650 medl), Köldallergi-

(38 medl).

organisation

medlemskap

En av förbundsstyrelsen

tillsatt

arbetsgrupp,

medlemsstrategi

som föreläggs

av att förbundet

under

analysera

och

doftnätverket

Förbundet har även FB-grupperna Diagnos Jordnötsallergi

Framtidens

"Astma-

IO % och har nu över 800 medlemmar.

en allergiförening.

och aktivitetsnivån

Urtikaria

2018

den förändring

och till den lokala

2019

en följd

har bestått

Allergiker

samt

års kongress.

av år minskat

som skett

Gruppen

har arbetat

tillsattes

i medlemsantal

förändrats

av representanter

representanter

medlemskap,

men

över tid där medlemmarnas

allergiföreningen,

Gruppen

Framtidens

fram

en

dels mot bakgrund

också

för att

relation

till förbundet,

påtagligt.

från förbundsstyrelse,

för förbundets

förbundskansli,

Unga

Iänsföreningar/regioner.

Regionalisering
En arbetsgrupp

bestående

förbundskansliet
arbetet

inom

I dagsläget

av ledamöter

har under

från förbundsstyrelsen

året fortsatt

arbetet

det tre fullvärdiga

regioner

inom

förbundet,

(består av Gävleborg, Jämtland och Västernorrland),
och Västmanland)

Kommunikation
Förutom

under

konferenser

det under

2018

mellan

vi organiserar

Region

Mellannorrland

Region Mellansverige (Dalarna,
nybildade

Stockholm-Gotland.

föreningarna

oss på inom

och samarbete

har hållits,

händer

på nationell

organisationsled.

samarbetet

under

på

regionaliserings-

mellan

förbundet

olika

har insatser

föreningar

varit

för att

ett viktigt

tema

året.

om vad som

Arbetet

sättet

kommunikation

Regionala

andra

samt

och samarbete

att utveckla

underlätta

och stötta

förbundet.

finns

Värmland

och anställda

att diskutera

med
första

AllergiSmart

mellan

en digital

såväl för att föra

konferenserna

ut information

och synpunkter

från

bidrar

också

till att stärka

med

målet

att den ska vara klar

föreningar.

föreningshandbok

har fortsatt,

2019.

har nyttjats

erfarenhetsutbyte

höst,

nivå som för att få in erfarenheter

De regionala
närliggande

halvåret

såväl vår som

mellan

för att fungera
föreningsaktiva.

även som

en digital

plattform

för samarbete

och

VerksamhetsberätteIse

och förvaltningsberätteIser

2018

Föreningskonferens
Föreningskonferensen

18 - I 9 maj samlade

åt att ge ny kunskap

om allergier

En allergimässa

med

presenterades.

Förbundets

förbundet.

Även

130 deltagare.

och åt erfarenhetsutbyte

presentation

av såväl

aktuella

den kongress

bortåt

projekt

projekt

mellan

som

visades

ägnades

allergiföreningarna.

nya kommunikationsinsatser

fram

som sker kommande

Programmet

tillsammans

med

nyheter

från

år uppmärksammades.

Den lokala verksamheten
Vid årsskiftet

fanns

det 89 lokalföreningar

och 141äns-

och 3 regionföreningar.

Under

året h@r2 förening slagits samman med en annan samt en förening nystartat.
Arbetet

med

föreningar
hemsida

uppdaterad

haft

Facebook-sidor

har minskat.

egna

aktiva

på internet

samtidigt

Antalet

hemsidoriförbundets

som arbetet

föreningar

har ökat.

med

med enhetlig

Ett femtiotal

verktyg

har fortsatt.

att ha en egen

e-postadress

föreningar

och lika många

Många

(med

har även under

föreningar

har nu den

e-postadressen.

Föreningsbrev

har skickats

För att stimulera
lämnats

som

har förbundet

organisatoriska

arrangerat
året

t'orm

till bortåt
stöd

500 föreningsaktiva.
om IOO kr per deltagare

studiecirklar.
bistått

av besök

via telefon

har bistått

Parfymfria

via e-post

har ett ekonomiskt

under

insatseri

råd och stöd

Förbundet

ut månadsvis

studieverksamhet

till föreningar

Därutöver

samt

att vara

@astmaoaIIergiforening.se)

enhetliga

genom

föreningarna

har idag egna

ändelsen
2018

att stötta

lokal-,

från

läns-och

regionföreningar

förbundskansli

med

och förbundsstyrelse

samt

och mejl.

föreningarna

med

materialkit

inför

kampanjdagarna

Astmadagen

veckan.

Medlemmarna
Vid årsskiftet

hade

627 medlemmar.

Astma-

och Allergiförbundet

Av förbundets

ser fördelningen

ungefär

få medlemmari

ut som svenska

åldern

normalfördelningen

17 025 medlemmar,

medlemmar

är cirka

70 procent

befolkningen

20 - 30 år och många

en minskning
kvinnor.

med två undantag:

medlemmar

över

65 åri

med

Åldersmässigt
förbundet

förhållande

har
till

i Sverige.

PostkodIotteriet/Blomsterfonden
Under
lokal-

året

har 761 000 kr delats

och länsföreningar.

på Södergården
äldre/vuxna
Tack vare
Delegerade

Britt

Medlen

medlen

från

verksamhet,

samt

från

till förbundets

kring

lägerverksamhet,

samt

till verksamhet

till verksamhet
riktad

till

av förtroendevalda.

Postkodlotteriet

av förbundsstyrelsen

PostkodIotteriet/BIomsterfonden

gick till projekt

Åre, till nyskapande

och till utbildning

förbundsstyrelsen,

ut från

har bidragen

att bereda

ärendena

förbundskansliet

Niklas

kunnat

hållas

var Gisela
Olin samt

på denna

höga

nivå.

Petersson,
under

andra

halvåret

Bisell.

"' C,Zö-'
7».ia::3
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y

VerksamhetsberätteIse

Svenska Postkodlotteriet,
Svenska

Postkodlotteriet

föreningen
starkt

Svenska

och förvaItningsberätteIser

SPL

drivs

av Novamedia

Postkodföreningen.

civilsamhälle

2018

genom

Sverige

Målet

att erbjuda

på uppdrag

av den ideella

med verksamheten

underhållande

lotterier,

vars

är att bidra

till ett

överskott

går till

ideell sektor. Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet genererat 8,3 mi5arder till
lotteriets
2009

förmånstagare.

och har sedan

Som förmånstagare
Medlen

Astma-

dess fått
erhöll

fördelades

och Allergiförbundet

har varit

förmånstagare

sedan

62 462 356 kr.

förbundet

sju miljoner

så att Stiftelsen

Astma-

kronor,

samma

och Allergiförbundets

belopp

som 2017.

Forskningsfond

erhöll

2,1 miJoner, IO miljoner för utdelning till förbundets föreningar via Blomsterfonden
samt

3,9 miljoner

Förbundet

till verksamhet

har visat

medlemstidningen
nyhetsbreven

inom

förbundet.

upp Postkodlotterietiflera
Allergia,

samt

olika

på förbundets

under

konferenser

sammanhang,

webbsida,
och andra

bland

annati

på Föreningskonferensen,

i

arrangemang.

MedLemsvärvning
Satsningar

på medlemsvärvning

det är en minskning
medlemmarna
Under

förnyade

året

har resulterat

mot föregående

sitt medlemskap

har nya medlemmar

allt på Matallergikortet.se

Presentkort
Förbundet

för

presentkort

erbjudits

tillsammans

året fortsatt

medlem.

har fortsatt

maj-augusti.

Inför julen

målet

att betala

80 procent

är 85 procent

medlemsavgiften

under

året,

av de nuvarande

förnyelse.
via Swish,

framför

via föreningar.

stimulera
ny medlem.

Under

med alla andra

Förbundet

2 000 nya medlemmar

700. Över

medlemmar

värt 50 kr för varje

IOO kr per värvad

i drygt
cirka

2018,

och vid värvning

nya

har under

år med

året

insatser

att erbjuda
fanns

till värvning,
Värvade

alla som värvar

man fler än IO under

har två värvartävlingar

riktat
rabatterat

ett erbjudande

får ett

arrangerats

året fick man
som

till lokalföreningarna.
medlemskap

under

om att ge bort

sommarmånaderna

ett medlemskap

i julklapp

på hemsidan.

Autogiro
I dagsläget

har förbundet

en ökning

med

Ett särskilt

erbjudande

medlemsavgift

som

betalar

sin medlemsavgift

via autogiro,

cirka 150.

nästkommande

till autogiro

I 851 medlemmar

har gått

ut till cirka

år - om de går över
för hela året.
vilket

motsvarar

200 medlemmar

till autogiro

Ett tjugotal

personer

tio procent

ja-svar.

behöver

som fyller
de endast

som fick erbjudandet

24

65 år under
betala

65 kr i

valde

att gå över

VerksamhetsberätteIse

Samverkan
Samarbetet
flyttade

med

med

gemensamt
att båda

- på samma

Representanter
träffats

Förbundet

från

har också

har stöttat

samråd

i olika

bevakar
institution

Maritha

Henriksson

också

mänskliga

i organisationens

InternationeLLt
Astma-

detta

Mikaela

och är även
europeisk

som enda

sammanslutning

expertis

medlemskap.

500 000 kr.

Funktionsrätt

hörd.

Sverige.
Sverige,

Det gäller

år funnits

av

exempelvis

Trafikverket

och Boverket.

Vi

för att få en oberoende
för personer

med

sätt.

med
samt

Genom

kan flera

Specialpedagogiska

och att FN:s konvention

i Funktionsrätt
Gisela

deltagare

Sveriges

Petersson

i samverkan

och Norden.

i den europeiska

som

av forskare

samt

med

Förbundets

astma-

patientrepresentant

EAACI har bortåt

om de allergiska

Förbundets

arbete

på ett bättre

i Europa

är ordförande

invald

allergiområdet.

Sverige

är en aktiv

och allergiområdet
Odemyr

har

styrelse,

Leif

revisor.

arbete

och Allergiförbundet

på astma-

Vårdanalys,

Sveriges

valberedning

sammanlagt

med

Skolverket,
samt

rättigheteri

har även

kanslierna

om framtidens

utses via Funktionsrätt

och vår röst göras

Funktionsrätt

ska efterlevas

Sedvallson

och

Sverige

där deltagare

och Skolinspektionen

funktionsnedsättning

med

har ett nära samarbete

samråd,

bevakas

för

samarbetet

de centrala

arbetsgrupp

Funktionsrätt

skolmyndigheterna,

och stödjer

Underjanuari

till att fördjupa

och från

ekonomiskt

de tre olika

skolmyndigheten

året.

nu har sina kanslier

ytterligare

i förbundets

intresseområden
med

under

och planeringsdagar.

Unga Allergiker

och Allergiförbundet

förbundets

bidrar

förbundsstyrelse
träffar

deltagit

med

representation

så att UA och förbundet
Detta

respektive
på möten,

Samverkan
Astma-

adress.

och fördjupats

kan lära avvarandra.

och deltagit

Unga Allergiker

harfortgått

sitt kansli

organisationer

2018

Unga AlLergiker

Unga Allergiker

Unga Allergiker

och förvaltningsberätteIser

andra

andre

vice ordförande

och alIergiorganisationen

i EAACls etikkommittå.
klinisk

(EFA)

EAACI är en

och vårdpersonal

IO OOO medlemmar

organisationer

inom

och är Europas

främsta

källa för

sjukdomarna.

generalsekreterare

är representant

(NAO).

NAO har haft två möten

Under

2018

har ett system

under

för nordisk

i den nordiska

samarbetsorganisationen

2018.
allergimärkning

utvecklats

vidare

inom

ramen

för

NAO-samarbetet.
Förbundet

uppmärksammade

Europa

där detta

Mikaela

Odemyr

atopiskt

eksem

den 14 september,

som

nu är det datum

uppmärksammas.
medverkade

på European

Respiratory

Society

(ERS) samling

i Paris.

Verksamhetsberättelse

MedLemsArbetet

och förvaItningsberättelser

2018

och givarservice

för att ge en snabb

och korrekt

hantering

av medlemmarnas

frågor

och ärenden

har fortsatt.
En policy,

och till den kopplade

för att upprätthålla
personuppgifter
gäller

enligt

en säker
från

samt

De anställda

och givare.

struktur

med

på förbundets

kansli

handlingsplaner.

upp med

Alla anställda

erbjuds

Det av förbundet

också

helägda

att utvecklas.
mycket

Från och med

som

som

fram

hanterar

de nya villkoren

påbörjades

under

som

2017 och vars

påverkansarbete

kommunikation

och

och ekonomi/administration.

början

samarbetet

har en god arbetsmiljö
såsom

Arbetsmiljön

fördjupar

uppfyller

en huvudprocess,

friskfaktorerna,

personalaktiviteter.

men också

har tagits

arbetsplats

utfall

fortsatt

dokument,
i de datasystem

Förbundet

den organisationsöversyn

och utveckla

följs

av personuppgifter

två stödprocesser,

utvecklande

tillvara

nödvändiga

kansLi

är en tydligare

organisation,
En

hantering

medlemmar

året slutfördes

resultat

och andra

GDPR.

Förbundets
Under

rutiner

följs

upp

med

omsorg

massage

läggs vid att ta

och olika

en årlig arbetsmiljöenkät

vars

kompetensutveckling.

servicebolaget

Här ligger

av 2018

delar

bidrar

AoA Service

nu verksamheten

av den administrativa

men

också

där stor

friskvårdstimmar,

service

förbundet
dessutom

AB som startade

med

som driften

kanslilokaler
till att sänka

under

rekommenderade
av ett kansli
med

2016

kräver.

Unga Allergiker.

kostnader

har

produkter

för drift

Det

av kansli.

Verksamhetsberättelse

och förvaItningsberätteIser

2018

BiLagor
BiLaga 1: FörbundsstyreLsens

Ledamöter

Förbundsordförande

Maritha

1 :e vice ordförande

Leif Henriksson

2:e vice ordförande

Mikaela

Ledamot

Sedvallson

Odemyr

Emma

Larsson

Solveig

Enberg

Gisela

Petersson

David

Lindvall

Jan Olson

Ersättare

Gunnel

Mimmi

Birgitta

Alstergren

Anna-Lena
Adjungerad

Peter

Wandeli
(t.o.m.

Didic

Norån

Valberedning
Ordförande

Rolf Lindberg

Ledamot

Ann-Margret

Andersson

Siv Pettersson
Lars Åstrand
Eva Lundström
Valda

revisorer

Ordinarie

Ersättare

Mikael

Forsberg

Birgitta

Bäuml

Lars Åstrand

aCY;i6

[k

(t.o.m.

18 maj)

I 8 maj, därefter

ordinarie)

VerksamhetsberätteIse

och förvaItningsberätteIser

som fått bidrag

BiLaga 2: Föreningar

2018

från Postkod-

Lotteriet/BLomsterfonden
Under

2018 erhöll 42 region/läns-

PostkodIotteriet/BIomsterfond,
Astma-

och lokalföreningar
mot 37 under

och Allergiföreningar

i: Bergslagen;

bidrag

från

fjolåret

Blekinge;

Borås; Dalarna;

Helsingborg; Hässleholm; Internetföreningen; Jönköpings

län; Kalmar

Landskrona;

Malmö;

Lidköping;

Mellansverige;
Skellefteå;
Götaland
Örebro

Norra

Ludvika;
Hälsingland;

Luleå; Lägerverksamhet;
Norrbotten;

Skåne; Skövde; Stockholms
nordost;

Västervik;

län; Örnsköldsvik;

Göteborg;

län; Kramfors;

Mellannomand;

Piteå ; Ronneby;

Siljansringen;

län; Södra Närke ; TroIIhättan-Vänersborg;

Västjämtland;

Örnsköldsvik;

Ovanåker;

Gotland;

Västra Östergötland;
Österlen.

Vätterstad;

Västra

Ängelholm;

VerksamhetsberätteIse

och förvaltningsberättelser

2018

FörvaLtningsberätteLse
Årsredovisning
Astma-

för räkenskapsåret

och Allergiförbundet

ALLmänt
Astma-

kongress

organisationen.
ändamål

2018-12-

Organisationsnummer

*

31

802005-7512

om verksamheten

och Allergiförbundet

Förbundets

2018-01-01-

är en ideell

beslutar

I stadgan

enligt

organisation

om övergripande

som

antas

med

individuella

målsättningar

av kongressen

beskrivs

medlemmar.

och verksamheter
förbundets

för

övergripande

följande:

utifrån

medlemmarnas

förutsättningar

bidrar

till enskildas

stödja

läns- och lokalföreningarna

påverka

samhället

astma,

i deras

att åstadkomma

allergiska

och behov

utveckla

verksamhet

som

livskvalitet

sjukdomar

verksamhet

samma

levnadsvillkor

för människor

eller andra

överkänslighetsbesvär

och informationsarbete

öka förståelsen

med

som för andra

medborgare
genom

utbildnings-

allergikers
stödja
Astma-

miljö

inom

astma-

och allergiområdet.

är en av de mest

och hälsa.

sjukdomsreaktioner
individuella

och

problem

forskningen

och Allergiförbundet

området

för astmatikers

Utifrån

tusentals

betydande

individuella

på faktorerilivsmiljön

svenska

organisationerna

medlemmars

formulerar

erfarenheter

förbundet

politiska

inom
av

förslag

och

råd.

Påverkansarbete
Förbundet

har en omfattande

regional

och lokal

företrädare

nivå och spelar

för den stora

År 2018 var ett valår
fortsatt
bland

statligt
annat

vilket

i samband

under

våren.

togs fram

Förbundet

representeras

annat

Skolverket,
Boverket,

präglade

viktiga

nationell,

samhällsområden

som

förbundets

arbete.

Förbundet

allergiföreningarna
i maj. Trä(Tar

drev frågan

om

mobiliserades

med

samtliga

under våren. Under Järvaveckan ijuni fanns förbundet
ett seminarium

tillsammans
i flera

Skolinspektionen,

[»-

flera

på internationell,

med allergisjukdomar.

av skollokaler,

Två filmer

Trafikverket

roll inom

Föreningskonferensen

arrangerades

arbetsmiljö

verket,

med

verksamhet

av människor

också

genomfördes

I Almedalen

publicerades

en viktig

gruppen

stöd för upprustning

riksdagspartier
plats.

intressepolitisk

om vikten

med

om valfrågan.
av upprustning

de båda

Specialpedagogiska

och Myndigheten

av skollokaler

elevorganisationernas

av de samrådsorgan

som finns

(Å.: (S"(f[-29

med

och fysisk

ordförande.
myndigheter,

skolmyndigheten,

för delaktighet.

på

Två debattartiklar

Förbundet

bland

Arbetsmiljöhar även via

C,II/<",

tt,;'Q,,,

VerksamhetsberätteIse

Funktionsrätt

Sverige

och förvaltningsberätteIser

representerats

i sakråd

2018

om funktionshinderspoIitiken

på Närings-

depanementet.
Förbundet

är representerat

i Tankesmedjan

i nätverksmöten

Tobaksfakta,

hos Funktionsrätt

innemiljöorganisationen

Sverige,

SWESIAQ

och medlemmar

och organisationen

Med

Lagen Som Verklg.
En enkät

har genomförts

en motsvarande
Arbetet

med

astma/KOL

till medlemmar

enkät

under

att påverka

landstingen

har slutförts

året har arbetet

inom

istället

flyttats

inrättades

SARA-gruppen,

Även

representanter

operativ

(en uppföljning

Socialstyrelsens

för vårdens

förbundets

interna

förbundets

av

för

under
(NPO)

Arbetsgruppen

NPO.

för att stärka

vårdnätverk

regionala

i den Nationella

under

yrkesorganisationer

möten

nya riktlinjer
(SKL) flagga,

Programorganisationen

är representerat

arbetsgrupp

har haft flera

från

vårdpolitiska

i samhället

och landstings

till den nya Nationella

med företrädare

professioner.

efter

kommuner

Förbundet

som

som sammankallande,

att arbeta

Sveriges

Lung- och allergisjukdomar.
(NAG), som

om tillgänglighet

2016).

och med förbundet

samarbetet

mellan

har haft ett möte

organisationer

träffats

under

olika
hösten,

där

och diskuterat

frågor.

Förbundet

har samverkat

Funktionsrätts

med

vårdpolitiska

andra

funktionshindersorganisationer

nätverk,

Socialstyrelsens

inom

ramen

funktionshindersnämnd

för

samt

Forska! Sverigeoch Agenda för Healthpolicy.
Myndigheten

för delaktighet

och allergihänsyn

tillsammans

Servicehundsförbundet
överenskommelse
grund

tagits

fram

utemiljöer.

skrivelser

om frågan

Förbundet

har tagit

bjudit

in till ett möte

och Allergiförbundet,

Brukshundsklubben.

om assistanshundar

om assistanshundar

Social-

Ett resultat

och

blev att en

och hur eventuella

konflikter

på

kan hanteras.

har fortsatt

offentliga

begäran

med Astma-

och Svenska

av pälsdjursallergi

Förbundet

har efter

påverka
Under

för att utöka

våren

bedrev

förbundet

till riksdagsledamöter.
fram

underlag

tobakslagen

att även gälla

en kampanj

Opinionsarbete

till allergiföreningarna

rökfritt

på Twitter

har också
för lokal

i

samt

bedrivits

gjorde

i media.

opinionsbildning

om

rökfria utemi5öer.
Arbetet

har gett

tobakslagen

resultat

och i början

med förbud

mot

av december

rökning

beslutade

på uteserveringar

riksdagen

att utöka

och på allmänna

platser

utomhus.
Plattformen

allergironden.se

astmadagen

tog förbundet

har omarbetats
fram

för ökad

en ny folder,

användarvänlighet.

Astmaiskolan,

riktad

Inför

till föräldrar.

Foldern

om parfymfritt

i skolan

tar upp hur astma i skolan påverkas av skolans inomhusmi5ö.
Inför

Parfymfria

veckan

som även skickades
irriterande

ämnen

tog förbundet

fram

ut till grundskolornas
har uppdaterats

ett informationsblad
rektorer.

och antagits

Förbundets

policy

av förbundsstyrelsen.

om dofter

och

VerksamhetsberätteIse

Under

2018

bättre

hänsyn

har insatser

myndigheten
personer

gjorts

till personer

för att påverka

med

Trafikanalys

och förvaltningsberättelser

företag

allergisjukdomar.

som

inom

flyg, tåg, buss och båt att ta

Förbundet

har ett regeringsuppdrag

2018

har haft

diskussioner

med

att se över tillgängligheten

för

med funktionsnedsättning.

UtbildningsmateriaIen Säker mati förskola och skola samt Hurra, en allergiskgäst har
under

året använts

i ett antal

arrangerat

en fortbildningsdag

Förbundet

har varit

börja

användas

baskurser

pådrivande

i Sverige,

ledda

av godkända

utbildare.

Förbundet

har

för utbildarna.
för att gränsvärden

liksom

de börjat

med

för allergeneri

i Australien,

förpackad

mat ska

Storbritannien,

Tyskland,

med flera.
Förbundet

har tidigare

uppmärksamma
berott

gjort

politiska

bristerna

när det gäller

på för låga straffsatser.

straffsatserna,

beslutats

uppvaktningar

Under

och skrivit

anmälningar

av livsmedelsbrott

20a18 har ett nytt

i riksdagen.

Förbundet

debattartiklar

lagförslag,

kommer

och att detta

som

fortsätta

för att

höjer

att bevaka

detta

område.
Förbundet

har deltagit

i två viktiga

nätverksgrupper

på matallergiområdet:

Arbetsgruppen för allergi och annan överkejnslighetsom diskuterar Trågor som rör
märkning

och lagstiftning.

Celiakiförbundet,

Här medverkar

Livsmedelsverket,

Födoämnesallerginätverket

som

ordnar

Förbundet

De partiklar

i utemiljön

som anses

vedeldning,

dieselavgaser

föreläsningar,

deltar

även

ge skadlig

och dubbdäck.

kring

representanter

Livsmedelsföretagen

på matallergiområdet.

miljöorganisationer

även

från

och Svensk
diskuterar

inverkan

Dagligvaruhandel
olika frågor

Food Allergy

på hälsan

2018

annat

och driver

i EFAs nätverksgrupp

Under

bland

härstammar

har förbundet

Group.

främst

samarbetat

från

med

frågan.

Kommunikation
Förbundet

har under

med att stärka
En tjänst

närvaro

som

Flera stora
ny design

året fortsatt

utvecklingen

och synlighet

digitala

utvecklingsprojekt

och mer användarvänligt

Ett nytt system

har arbetats

kunskap

för nyhetsbrev

gränssnitt.

kommunikationskampanjer
dels under

Parfymfria

stöd från

en influencer

med

föreningar,

och nådde

förbundets

Facebook-sida

publicerats

inlägg

hänvisning

som

(hade

i början

varit

strax

information
informativa,

till astmaoaIIergiforbundet.se,

en informationsbank

har tagits

dels i samband

Den senare
många
under

genomfördes
lokala

med

till

och. Under

sociala

i våra

personer.
2018

omvärldsbevakande
samt

i bruk.

Internationella

i olika

engagemang

en miljon

allergia.se

om för en

av 2019.

och föreningsaktiva

och med

en räckvidd)

har spridit
primärt

veckan.

har arbetats

En ny webbplats,

genomförts,

medier,

om allergisjukdomar.

Matallergikortet

De driftsätts

till medlemmar

arbetat

har inrättats.

har pågått.

fram.

astmadagen

med

och sprida

kommunikationsområdet,

pressekreterare/organisationsinformatör

de föreningsaktiva

Två större

inom

har det kontinuerligt
och inspirerande,

allergismart.se,

<,{.;.i
eK;r
..,/a,,,Th
"\\""' t%'\
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Ett flertal

digitala

kampanjerna
Detta

kampanjer

(antalet

gånger

Under

2018

dessa

cirka

vilket

filmer

Förbundet

har regelbundet

en ökning

på 20 procent.

6 procent

och
Under

som tillsammans

året

med

kronor.

haft ca 185 000 besökare

med

har publicerats

på en skärm)!

på Facebook,

38 000 insamlade

är en ökning

2 038 476 exponeringar

3 000 nya föIjare/gilIa-markeringar

14 000 gilla-markeringar,

har astmaoaIIergiforbundet.se

sidvisningar,
Ett tiotal

fått

och att nå ut bredare.

och över

har visats

födeIsedagsinsamIingar

resulterati

året

och annonser

Facebook-sida

De digitala

insamling

på 532 427 personer

kampanjer

slut nästan

ett fyrtiotal

spontangåvor
Under

en räckvidd

2018

har genomförts.

på medlemsrekrytering,

har förbundets

har vid årets
startade

och annonseringar

har fokuserat

har resulterati

och förvaItningsberätteIser

från

föregående

och totalt

512 000

år.

på Youtube.
medverkat

i EFA-News,

med

notiser

om verksamheten

mycket

positiv

i

Sverige.

i

Närvaro

2018

synts

i media

har Astma-

kemikalier
annat.

media

övriga

Under

inom

flera

och dessa

genererat

publicerade

har debatterat

i TV4 samt

i DN, Aftonbladet,

Dagens

är drabbade

genom

Altinget

till specialister

av någon

och mycket

kontinuerligt

varje

månad

med 186 %.

spridning

Samhälle,

mat,

medier.

har ökat

genererat

och kontaktinformation

som själva

i sociala

och

tobaksrökning,

luftföroreningar

har publicerats

på Twitter

uppmärksamhet

skola,

allergivaccination,

stor spridning
aktivitet

har medverkat

till med statistik

Förbundet

inomhusmiljö,

har förbundets

Förbundet

fått

och pressmeddelanden

har även

året

personer

områden.

i byggmaterial,

Debattartiklar

Under

och Allergiförbundet

m.fl.
inom

debattartiklar

Förbundet
olika

hjälper

områden

också

och till

allergisjukdom.

Allergia
Förbundets
tryckta
med

medlemstidning

tidningen.
mera.

Under

Varje

året

aktuell

året

utkommit

forskning,

med

sex nummer

reportage,

recept

av den

och tips

har haft ett tema.

har den tryckta
Delar

har under

har förmedlat

nummer

Plock och Notiser.
och frestande

Allergia

Allergia

tidningen

Tått nya typer

av tidningen

har fått

av innehåll

ny grafisk

form

under

vinjetterna

för att kännas

Mötet,

mer aktuell

att läsa.

I nr 6 medfö5de en bilaga om forskning. Innehållet har arbetats fram tillsammans med
Stiftelsen

Astma-

och Allergiförbundets

forskningsfond.

Allergia.se
Webbtidningen
uppdateras

allergia.se
Allergia.se

En ny receptbank
varje

enskild

publicerar

veckovis

har presenterats

ingrediens

materialet

med

nytt

från

och unikt

där användarna

de inte tål. Tjänsten

den tryckta

tidningen.

Däremellan

material.
kan söka efter

har tagits

väl emot

recept

och utesluta

av besökarna.

,(;,<'7X32&'-gsy,I,oaVy\=<'v\,
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Material

från

Facebook

Allergia

I januari

hade

statistiken

med

respektive

Unga Allergiker

nu delar

deltagiti

allergia.se

på

Under

över

året

har

66 000 besökare

och

Sverige

och fördjupats

de centrala

under

kanslierna

året.

Representanter

har träffats

av året flyttade

och deltagit

Unga Allergikers

kansli

så

lokaler.

i nätverksgrupper

inom

och finns

Funktionsrätt

representerad

Sverige.

i Funktionsrätt

Förbundet
Sveriges

Åre
Södergården

Åre, förbundets
som

om allergia.se.

och revision.

vandrarhem

samarbete

information

I början

referensgrupper

valberedning

Södergården

har fortgått
och från

har representerats

Förbundets

ut med

och planeringsdagar.

Södergården

har slagit

marknadsföring.

Åre har fått

Investeringar

har skett

upprustning

också

allergitänk

utmärkelsen

årets

har fortsatt,

utökar
ifler

bästa

i ett nytt städsystem
i ett nytt

årets

franchise-gård,

vår årsbeläggning

ett

och bidrar

till

vandrarhem.

som

samarbeten

bästa vandrarhem.

av STF:s vandrarhem.

där dagligstädet

betalsystem

flera

utmärkelsen

är nu en STF-ansluten

ut väl. STF:s besökare

samt

Nätverksbyggandet

Åre har fått

vandrarhem,

Det sprider

Södergården

fortsatt

skickats

förbundsstyrelse

träffar

Förbundet
har även

hade

och Funktionsrätt

organisationerna

styrelse,

på Allergismart,

och 51 000 sidvisningar.

och i november

har IO nyhetsbrev

Samarbetet

att båda

hemsida,

OOO sidvisningar.

året

på möten,

på förbundets

2018

bra respons.

33 000 besökare
uppåt

Unga ALLergiker
från

vidare

där det fått

allergia.se

gått stadigt

mer än IOI
Under

har spridits

och på Twitter,

och förvaltningsberätteIser

sker helt utan

innebär

i bygden

att gården

kemikalier,

i

nu är kontantfri.

har startats.

VaLLe Marina
2018 var första
rabatterat

helåret

pris. Valle

Allergiförbundet

då förbundets
Marina

och är beläget

och medlemsförmånen,
marknadsförts

i sociala

med
rutiner

ramen
hantering

erbjöds
som

spetsen

på förbundets

vistelse

drivs

av Gran
hemsida

på Valle

Marina

till

av det norska

Astma-

och

Canaria.

Anläggningen,

och har även

medier.

och Asthma

för förbundets
av intäkter

på den södra

presenteras

SvaLanmärkning
Inom

medlemmar

är en hälsoanläggning

produktmärkning
har säkerställts

för ekonomihanteringen.

ALLergi Nordic
Svalan

genom

har 15 nya avtal

att en uppföljning

slutits.

Arbetet

genomförts

av

Verksamhetsberättelse

En ny nordisk

märkning,

allergiförbunden,
några
kunder

gått

över från

tillkommit

inom

med att ta fram
nationella

gemensamt

har lanserats,

kunder

med de danska

Asthma

Allergi

svalanmärkning

den nordiska

utvecklade

kriterierna.

organisation

och förvaItningsberätteIser

kriterier

2018

och norska

Nordic

astma-

och

- Se1ected with care. Under

till den nordiska,

dessutom

2018

har flera

har

nya

märkningen.

De tre förbunden

har startat

arbetet

för granskning

som tar avstamp

i de redan

befintliga

Det har också

påbörjats

ett arbete

för att utveckla

en gemensam

för märkningen.

Postkodlotteriet
Svenska

Postkodlotteriet

föreningen

Svenska

starkt

civilsamhälle

ideell

sektor.

lotteriets

drivs

av Novamedia

Postkodföreningen.
genom

Sedan

starten

2009 och har sedan

Målet

att erbjuda
2005

förmånstagare.

Astma-

Sverige

på uppdrag

av den ideella

med verksamheten

underhållande

lotterier,

är att bidra

till ett

vars överskott

har Postkodlotteriet

genererat

9,5 miljarder

och Allergiförbundet

har varit

Förmånstagare

går till
till
sedan

dess Fått 62 462 356 kr.

Som förmånstagare erhöll förbundet sju mi5oner kronor, samma belopp som 2017.
Medlen

fördelades

2,1 miljoner,
samt

så att Stiftelsen

1,O miljoner

3,9 miljoner

Förbundet

utdelning

till verksamhet

har visat

medlemstidningen
nyhetsbreven

för

Astma-

upp

samt

till förbundets

inom

under

i flera

på förbundets
konferenser

Forskningsfond

föreningar

erhöll

via Blomsterfonden

förbundet.

Postkodlotteriet

Allergia,

och Allergiförbundets

olika

sammanhang,

webbsida,
och andra

bland

annat

på Föreningskonferensen,

i
i

arrangemang.

PostkodLotteriet/BLomsterfonden
Under
lokal-

året

har 761 000 kr delats

och länsföreningar.

på Södergården
äldre/vuxna
Tack vare

ut från

Medlen

gick till projekt

Åre, till nyskapande

och till utbildning
medlen

från

PostkodIotteriet/BIomsterfonden

till förbundets

kring

lägerverksamhet,

samt

till verksamhet

verksamhet,

till verksamhet
riktad

till

av förtroendevalda.

Postkodlotteriet

har bidragen

kunnat

hållas

på denna

höga

nivå.

BarnaLLergifonden
Astma-

och Allergiförbundets

ekonomiskt

stöd till ett 50-ta1 barn

Stöd har bland

annat

lämnats

Södergården,

luftrenare,

det allergiska

barnet.

InternationeLLt
Astma-

Barnallergifond
astma,

eksem

till rekreationsresor,

kvalsterskydd

2018
eller

annan

lägeravgifter

till sängen

eller

deltagare

i samverkan

delat

annat

ut 271 290 kronori
allergisjukdom.

och vistelser
som gjortlivet

på
enklare

för

arbete

och Allergiförbundet

på astma-

med

har under

och allergiområdet

är en aktiv
i Europa

och Norden.

Förbundets

med

andra

andre

":

organisationer

vice ordförande

&'S"
J(,8E5,(1-
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Mikaela

Odemyr

är ordförande

och patientrepresentanti
representanti

Arbetet

med

Genom

händeLser

med

denna

en satsning

anslutning

under

nordisk

på skolans

och den omgivande

Flera projekt

som

Förbundets

syftar

genomslag

till att stärka

sin spridning

har vidareutvecklat

AllergiSmart

i kontakt

den senaste

för att kan medlemmar

året, och särskilt

hos allmänhet

och

i kontakten

mellan

till funktionshinder

kommunikation

och övriga

Förbundet

i och med

under

medvetenhet

förbundets

medier

har ökat

också

har förbundet

leder

till att de första

i

miljön.

i sociala

med

är

NAO.

för en ökad

allergia.se

medlemmarna

EFA

generalsekreterare

fram.

inomhusmiljö

om att allergisjukdomar

människan

och aIlergiorganisationen

har nu lett fram

har kommit

arbetat

2018

räkenskapsåret

märkning

märkning

till valrörelserna,

beslutsfattare

astma-

Förbundets

samarbetsorganisationen

en gemensam

produkterna

i den europeiska

EAACls etikkommittå.

den nordiska

\/äsentLiga

och förvaltningsberättelser

krat'tigt.

medier

Insamlingar

via Facebook

- en funktion
kunskapen

och allmänhet

hjälp

har genomförts.

har stärkts.

Webbtidningen

har genomförts.

på Internet

- för att sätta

om allergisjukdomarna,

till självhjälp.

Detta

men

projekt

avslutades

årsslutet.

Två nya projekt har startats upp. Bra mat för alla som erhållit ekonomiskt stöd från
ArvsFonden,och Hälsanskonsumentinformation som erhållit stöd från Postkodlotteriet.
Under

året

fortsatt.

har arbetet

En ny regional

Samverkan

mellan

utvecklats

Förbundet

för astmavården

har aktivt

med vårdens

deltagit
med

förbundet

har bildats.

kan den kompetens

samverkan

i samverkan

organisationeri

och Forskningsfonden

Därmed

Även

regionala

Stockholm-Gotland,

och Aliergiförbundet

mer effektivt.

positivt.

starkare
region

kansliorganisation.

utnyttjas

riktlinjer

att skapa

organisation,

Astma-

en ny gemensam
fonden

med

har stärkts
som finns

professionella

i implementeringen

Socialstyrelsen

genom

i och kring
har

av nationella

och Sveriges

Kommuner

och

Landsting.

ResuLtat
Förbundets

intäkter

projektanslag,
bidrag

består

utdelning

av statsanslag,

från

medlemsavgifter,

AoA Service

AB, utdelning

annonsintäkter,
från

Postkodlotteriet,

övriga

och testamenten.

Statsbidraget
särskilda

till förbundet

statsbidraget

medlemsavgifter
Postkodlotteriet
Bland

och stäLLning

årets

har minskat

till Södergården

har ökat jämfört
7 miljoner

kostnader

kronor,

kan nämnas

något

under

Åre har varit

med föregående
samma

belopp

2018 jämfört
oförändrat.
år. Under

med 201 7, det
Intäkter

från

2018 var intäkten

från

som för 2017.

FöreningskonFerensen

i maj samt

kostnader

för en

Verksamhetsberättelse

förnyelse

av förbundets

lokalföreningarnas
Förbundet
miljoner

kronor

Under

Stiftelsen

Astma-

från

Postkodlotteriet.
om allergiska

året

har sammanlagt

externfinansierade

på intäkter,

resultaträkningen

Intäkter
Kostnader
Rörelseresultat

projekt

kostnader

i sammandrag

förbundets

ändamål

varit

igång,

i olika

stadier

för de senaste

fem

åren.

Redovisas

itkr.

2016

2015

2014

27746

33 570

29 561

29 587

-32 699

-30312

-32 073

-29 794

-32 048

-2 565

q 497

-234

-2 461

I 683

563

276

-261

191

-1 891

-2 003

I 773

-495

-2 270

balansomslutningen

för de senaste

2018
Balansomslutning

och balansomslutning

2017

-3574

resultat
följer

till att uppfylla

med 2,1

29124

Finansnetto

Nedan

bidrar

Forskningsfond

sjukdomar.

2018

Årets

och Allergiförbundets
Stödet

ut till

stöd.

avslutning.

Flerårsjämförelse
följer

fyra

2018

på över 750 000 har delats
och annat

forskningen

uppstarttill

Nedan

Bidrag

lägerverksamhet

har stöttat

att stödja

från

sajter.

och förvaltningsberätteIser

31 424

fem

åren.

Redovisas

itkr.

2017

2016

2015

2014

28 973

29 817

30 667

25 522

Resultatdisposition
Förbundets
överförs

resultat

år 2018

till balanserat

har ett underskott

på 1 890 997 kronor.

Årets

underskott

kapital.

Placeringspolicy
Astma-

och Allergiförbundet

placering

i företag

som

har antagit
har verksamhet

Övrig icke-finansieLL

en placeringspolicy
inom

områdena

som tar ställning
tobak,

vapen

mot

och krigsmaterial.

information

MedLemmar
Vid årsskiftet

hade Astma-

627 medlemmar.
medlemmar

under

och Allergiförbundet

Satsningar
året,

17 025 medlemmar,

på medlemsvärvning

en minskning

mot tidigare

har resulterat
år.

en minskning
i cirka

2 000 nya

med

Verksamhetsberättelse

BiLdande
I dagsläget

och förvaltningsberätteIser

2018

av regioner

finns

det tre fullvärdiga

regioner

inom

förbundet,

Region

Mellannomand

(består av Jämtlands, Gävleborgs och Västernorrlands län); Region Mellansverige
(Västmanlands,

Läns-

fanns

Arbetet

med

slagits

att stötta

postadresser

(med

ändelsen

Därutöver

organisatoriska
genom

Parfymfria

en förening

hemsidor

form

Under

nystartat.

och ta fram

enhetliga

har fortsatt.

Allt fler

e-

via e-post

till cirka 500 Föreningsaktiva.

året

om IOO kr per deltagare

studiecirklar.
bistått

av besök
mejl

stöd

läns-,

från

lokal-

och regionföreningar

förbundskansli

och materialkit

med

och förbundsstyrelse

inför

kampanjdagarna

samt

Astmadagen,

veckan.

kansLi

året slutfördes
resulterat

återtagits

samt

har ett ekonomiskt

råd och stöd via telefon,

F6rbundets

den organisationsöversyn

i att tjänster

i egen

regi.

mot allergiföreningar
inom

ut månadsvis

under

insatseri

och 3 regionföreningar.

på Facebook.

som arrangerat

har förbundet

en annan

med egna

studieverksamhet

till föreningar

och 141äns-

med

också

har skickats

För att stimulera

som

Stockholm-Gotland.

@astmaoaIIergiforening.se)

numera

Ett Föreningsbrev

lämnats

samman

föreningarna

aIlergiföreningarfinns

Under

län) samt

det 89 lokalföreningar

har 2 förening

samt

och Värmlands

och LokaLföreningar

Vid årsskiftet
året

Dalarnas

befintliga

Syftat

såväl

inrättats

har varit

som

som awecklats

att optimera

och medlemmar

beslutades

som

mot

i december

samt

förbundets
allmänheten.

2017

att upphandlade
utåtriktade

tjänster

arbete

Förändringen

och

såväl

har skett

kostnadsramar.

HåLLbarhetsuppLysningar
Förbundet

verkar

förstahandsval

för en god miljö

när det gäller

videokonferenssystem
Under
drivs

året

av I OO% förnybar

Arbetsmiljön
arbetsliv.

som

vi aktivt
Åre övergått

kräver

samhälle.
resor.

för att minska

Därf'ör

Genom

antalet

till helt kemikalieFri

är också

investering

tågresor

ett

i ett

resor.
städning

och anläggningen

el.

på förbundets
Därför

uppdrag

arbetar

har Södergården

och ett hållbart

genomförs

kansli

sker

med

målsättningen

årliga

personalenkäter

att främja

ett hållbart

och vi har ett systematiskt

arbetsmiljöarbete med åtgårder och uppfö5ning inplanerade i ett årshjul. En löneanalys
genomförs
motverkande

årligen

för att motverka

av kränkande

uppkomsten

särbehandling

finns

av diskriminering.
utarbetad.

En policy

för

VerksamhetsberätteIse

Framtida
Arbetet

med

en gemensam
projekten

Ett nytt

nordisk
gäller

allergimärkning

att projektet

Bra mat för alla skjuter

konsumentinformation

från

2018

utveckLing

För de treåriga
att projektet

och förvaItningsberätteIser

projekt,

startats

om jämställdhet

Myndigheten

för jämställdhet.

<'4X (i.s

fart

fortsätter

om tillgängligt

och fördjupas.
friluftsliv,

och att projektet

Fralla, fortsätter,

Hälsans

upp.
med

namnet

Projektstart

-]ce

"Man

eller

människa",

sker under

38

första

har beviljats
halvåret

medel

2019.
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RESuLTATRÄKNING

1

2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

Verksamhetsintäkter
2

Verksamhetsintäkter
Summa

verksamhetsintäkter

29'i24414

27 "i 46129

29124414

27 746 129

Rörelsekostnader
Övrigaexternakostnader

3,4

- 21 209 509

- 21 391 825

Personalkostnader

5

-11 189 456

- 8 692 515

Avskrivningar
Summa

av materiella

och immateriella

anIäggningstiIlgångar

- 299 727

rörelsekostnader

- 32 698 692

Rörelseresultat

Finansiella

-3574278

från andelar

Resultat

övriga

värdepapper

ränteintäkter

1300

i koncernföretag
och fordringar

och liknande

som är anIäggningstiIlgångar

Årets

finansiella

389 590

6

1 053

7
1683

poster

resu{tat

000

6

resultatposter

Räntekostnaderoch
IiknanderesuItatposter
Summa

-2 565 432

poster

Resultat

Övriga

- 227 221
- 30 311561

-7 362

-2 998

281

562 617

f 890 997

"å

565 615

-2002815
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BALANSRÄKNING

1

2018-12-31

2017-12-31

TILLGANGAR

AnIäggningstiIIgångar
Immateriella

anläggningstillgångar

Balanserade

utgifter

Summa

407 792

569183

anläggningstillgångar

407 792

569783

immateriella

Materiella

8

för programvara

anIäggningstillgångar

Byggnader

och mark

677 805

Inventarier
Summa

materiella

Finansiella
Andelar

86 786

265131

105 029

942 936

797 875

11

50 000

50 000

12

22 713 902

22 338 250

anIäggningstillgångar

anläggningstillgångar
i koncernföretag

Andra

långfristiga

värdepappersinnehav

Andra

långfristiga

fordringar

Summa

finansiella

anläggningstillgångar

Summa

anläggningstillgångar

10 000

10 000

22 773 902

22 398 250

24 124

630

23 159248

0msättningstilIgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar
Övriga

på AoA Service

fordringar

F6rutbeta1da
Summa

kostnader

kortfristiga

Kassa

och bank

Kassa

och bank

Summa

Summa

SUMMA

AB

kassa

och upplupna

intäkter

13

fordringar

och bank

omsättningstillgångar

TILLGANGAR

4QC7;a=-';'
de=b '<

1 413 092

1 930 572

104 636

123 838

1 013 733

817123

2 531 461

2 871 533

4 767 944

2 942 312

4 767 944

2942372

7 299 405

5 813 845

31 424 035

28 973 093

,Q\»\)\,L":Å
b/h(
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2018-12-31

EGET KAPITAL

Eget

2017-12-31

OCH SKULDER

kapital

Ändamålsbestämda

medel,

Blomsterfonden

3 971 650

Ändamålsbestämad

medel,

Barnallergifonden

2 373 1 77

Balanserat
Årets

resultat

resultat

Kortfristiga

15 607 'igg
-

-2 002 815

skulder

Leverantörsskulder
Skulder
Skuld

1 120 201
2 53 480

koncernföretag
erhållna

Övriga

SUMMA

projektmedel

14

skulder

Upplupna

Summa

ej utnyttjade

kostnader

kortfristiga

och förutbetalda

intäkter

skulder

EGET KAPITAL

OCH SKULDER

c4-w(4i<;,

15

: 106 972
2106

972

8 994 628

3 825 224

2 434186

2 292 795

601 236

798 891

13 403 731

9 023 882

31 424 035

28 973 093

c27
Qb-i""'v"""'
a/y5t
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R5mR1NGM

IE!;ET KföT/U

Blomster-

J'ende balans

Tota[t eget

rendfflt

fomen

3 9T1i 6!9

2 373 177

'nflfaröa mme]

kapiföl
1994921t

13 fm 3B5

783 SSt

99438

-761i000

8ev3stie amlag
Årets iesutföt
Utgaende

&ikinseiat

Barnalagi-

fomeii

-271 290
-i 890 9g7

halarg

3 M

2(»

2312716

11713

-1 B90 997

3B8

18 020 3fl&

NOTER

Not

ALLMÄNNA

1

Redovisnings-

UPPLYSNINGAR

och värderingsprinciper

Redovisnings-

och värderingsprinciper

FRlls styrande

riktlinjer

överensstämmer

för årsredovisning

med

med årsredovisningsIagen,

undantag

BFNAR 2012:1

för att kostnadssIagsindelad

(K3) och

resultaträkning

tillämpas.

Fordringar
Fordringar

upptas

till belopp

anskaffningsvärde

Avsättningar
Skulder

anges

individuell

prövning

beräknas

bli betalt.

Övriga

tillgångar

värderas

till

i nedanstående.

och skulder

har, om ej annat

kostnader.

anges

Avsättningar

Långfristiga
Kollektiv

som efter

om ej annat

nedan,

har gjorts

upptagits

för kända

till anskaffningsvärdet

eller befarade

med sedvanliga

risker efter

individuell

reserveringar

för upplupna

prövning.

placeringar
värdering

görs av respektive

placeringsinnehav,

se not 12. Nedskrivniiig

görs endast vid bestående

värdenedgång

Redovisningsvaluta
AII redovisning

sker i Svenska

kronor

Koncernredovisning
Med

stöd

av ÅRL 7 kap 3j upprättas

Gåvor

och bidrag

Gåvor

redovisas

Bidrag

som huvudregel

har redovisats

bidragen

som intäkt

har uppfyllts.

Erhållna

inte någon

som intäkt
när villkoren
bidrag

koncernredovisning.

när de erhålls.
för att erhålla

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

anIäggningstilIgångar

värderas

till anskaffningsvärde

minskat

med

avskrivningar

enligt

plan.
Avskrivning
Balanserade

sker linjärt
utgifter

över tillgångens

för programvara

Byggnader

15-50

Inventarier

5år

beräknade

nyttjandeperiod.

Följande

avskrivningstider

tillämpas:

5 år

år
42

il/t
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Egenutvecklade

immateriella

anIäggningstiIlgångar

Utvecklingsutgifter redovisasenligt aktiveringsmodellensom immateriell anläggninstillgångdå fö5jande
kriterier

är uppfyllda.

- det är tekniskt och ekonomiskt möJigt att färdigställa tillgången,
- avsikt

och förutsättning

- det är troligt
- utgifterna

Not

finns

att tillgången

kan beräknas

kommer

tillgången,

att generera

på ett tillfredsställande

Verksamhetens

2

att använda

intäkter

eller leda till kostnadsbesparing,

sätt,

intäkter

2018

Royaltyintäkter

o

2017

53 000

Annonsintäkter

4 699 sis

5 050 363

Övriga

4 278 708

4126

1 928107

1143805

intäkter

Administrativa

arvoden

Summa

70 906 330

Medlemsavgifter
Svenska

"

Postkodlotteriet

Summa

Brdrag

som redovisasts

wm

Swedbank
Övriga

för viss verksamhet
Robur

Summa

" Antal

verksamhetsintäkter

betalande

Medlemsavgiften

Not

2 378 061

7 000 000

7 000 000

9 537 352

9 378 067

5 398 540

5 575 206

1 468 900

1145833

482 991

514 279

1 330 301

759 066

8 680 732

7 994 384

29 124 414

medlemmar

år 201817

för huvudmedlemmar

025 stycken

jämförelse

27746129

med år 2017 17 652 stycken.

år 2018 är 250 kr.

Hyra och leasing

3

2 537 352

Humanfonden

bidrag

Summa

70 373 684

intäkt

Statsbidrag
Statsbidrag

516

2018

2017

1 468 487

1 311 472

2 520 532

128 068

1 398 089

1 315 579

R5rfa1(otidför framtida leasingavgifter
Hyra och leasing
Senare

Lokalhyra

Avtal

som förfaller

än ett år men

samt

gällande

innan

leasingavgifter

lokalhyra

inom

ett år

fem år

samt

under

räkenskapsåret

leasingavgifker

sträcker

sig till 2021

r,4t-(-4'-=5"
h

samt

,

är efter

detka möjigt

J

att förlänga.

0\»b(-iUU\>"
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Lokalhyra
Lokalkostnader
Reparations

-och

lokalkostnader

Södergården

1 232 820

1 196 265

475 480

528 837

2 20 200

90 388

165 270

iig

Förbrukningsinventarier/material

414326

2 77 720

Trycksaker

317 447

288 077

Konsultarvoden'

3 478 916

3 201 302

IT-tjänster

1 341 011

1 621 723

49 924

49 293

Hyra/leasing

inventarier

och programvaror

Internet

och datakommunikation

Arvode

annonsproduktion

Tryckkostnad

Allergia

Editionskostnad
Övriga

annonser

främmande

tjänster

Telefon

Resor, hotell

och konferenskostnader

Annonsering
bidrag

och gåvor

Lämnade

bidrag

från

Postkod

till Stiftelsen

Lämnade

bidrag

från

Postkod

BlomsterFonden

externa

gäller

Allergiförbundets
År 2018

tilltdelades

Not

3 74227

246 384

254974

550 659

1 979 282
2 22 900

556 847

559 368

1 963 609

q 909 031

inköpta

hemsida,

AoA forskningsfond

förbundet

Stiftelsen

Astma

Medelantal

tjänster

"

2100

'

en utdelning

-och

Allergia.se

000

2100

samt

1 043 589

972 323

21 209 509

21 391 825

av informationsmaterial,

om 7 000 000 kr varav

samt

arvoden

000

1 000 000

Astma

-och

för medlemsvärvning.

Postkodlotteriet

Forskningsfond

personalkstnader

distribution

samt aktiviteter

från Svenska

Allergiförbundets

anställda,

2 300 400

761 000

för bl a Föreningskonferensen,

internettidningen

beviljades

5

119 245

2 535 046

kostnader

"Konsultarvoden

"

2 227156

3 22 465

146520

Lämnade

Övriga

2 974 'is'i

314057

Porto

314

till

2100

761 000 till lägerverksamhet

2018

000 kr

odyl.

2017

styrelsen

Löner och andra
Styrelse

ersättningar

och generalsekreterare

Övriga

anställda

Totala

löner och andra

er'Åjttröngar

SociaLa kostnader

och pensionskostnader

Sociala

och pensionskostnader

kostnader

(varav

pensionskostnader

till styrelse

(varav

pensionskostnader

till övriga

Totala

Bner,

Medelanta(et

andra

ersättningar,

och generalsekreterare)
anställda)

sociala

kostnader

samt pensioner

1 594126

1988148

6 362 642

4 262 353

7 956 768

6 250 50 7

2 829 731

2 260 176

24 000

150 376

3 98 469

169 697

70 786 499

8 510 677

anstä1lda

Män
Kvinnor

,cr..y-,,5r44!'«)»\»!"(I:t')J
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Medetantalet

14

anstältda

Könsfördelning

iförbundets

72

styrelse

Män
Kvinnor

Realisationsvinst
Utdelning

sålda värdepapper

värdepapper

320 990

21 576

68 600

396 525

94

1

gsg

o

Ränteintäkter
VaIutakursdifferenser
Återföring

nedskrivning

o

värdepapper

390 643

Räntekostnader

- 7 362

-1 868

o

- 'i 129

VaIutakursdifferenser

Ingående

anskaffningsvärden

147 512
565614

- 7 362

- 2 997

935 000

810 250

Förändringar m anskaffningsvärden
o

124 750

935 000

935 000

Inköp
Utgående

anskaffningsvärden

Ingående

avskrivningar

Förändringar
Årets

CIV

-365

817

-179 484

-161

391

-186

333
817

avskrivningar

avskrivningar

Utgående

avskrivningar

-527

208

-365

Redovisat

värde

407

792

569 183

Not

Byggnader

9

Ingående

och mark

anskaffningsvärden

2018-12-31

301 040

2017-12-31

301 040

Förändringar av anskaffningsvärden
634 000

Inköp
Utgående

anskaffningsvärden

Ingående

avskrivningar

Förändringar
Årets

-214

254

301 040

-202

972

av avskrivningar

avskrivningar

Utgående

935 040

avskrivningar

-42 982
-257

236

-11 282
-214

254

q, w-()V-,i.(;[\4':3"'ccX»' It'v(('!9
Ej!,t!
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Redovisat

värde

Utgående

restvärde

enligt

86 786

677 804

86 786

1 283 000

1 283 000

947 384

878 694

plan

Taxeringsvärden

Ingående

677 804

anskaffningsvärden

Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp
Utgående

anskaffningsvärden

Ingående

avskrivningar

Förändringar
Årets

68 700
947 394

-842

365

-812 758

av avskrivningar

avskrivningar

-95 354

Utgående

avskrivningar

Redovisat

värde

NOt

255 456
I 202 850

-937

265131

Andelar

11

719

i koncernföretag

2018-12-31

-29 607
-842

365

105

029

2017-12-31

Ingående

anskaffningsvärden

50 000

50 000

Utgående

anskaffningsvärden

50 000

50 000

Redovisat

värde

50 000

50 000

Org.nr

Dotterföretag
AoA Service

Antal

559003-4081

AB

Säte
"

Stockholm

500

500

Eget kapital

andelar

1 883 885

1 376 522

Årets

1807

1 0S7 437

resultat

Kapitalandel
Redovisat

Not

värde

12

Långfristiga

placeringar

Bokfört

362
100

100

50 000

50 000

värde

Marknadsvärde

Astma -och Ailergiförbundets placeringsinnehav
Swedbank
Swedbank
Redovisat

Ethica Sverige

MEGA

2 730 421

vid årets utgång

3 538 052

Ethica Global
värde

807 631

2 623 412
868 334
3 49j

746

Blomsterfondens p(aceringsinnehav
Swedbank

KPA Etnisk

Swedbank

Robur

blandfond

Swedbank

Ethica Golbal

Ethica

MEGA 2
M

7 et=-c@s
N :S",

2 025 792

1 838 501

1 619 804

1 537162

217 020

466 299

»%:i>',iTh'
%*
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Redovisat

värde

vid årets utgång

3 862 676

3 84j

962

Barnatlergifondens placeringsinnehav
Swedbank

Robur

Ethica Global

230 378

253 554

Swedbank

Robur

Ethica Svergie

945 322

891 930

Swedbank

KPA Etisk Blandfond

1 181 652

1 072 405

2 357 352

2 2 7 7 889

Redovisat

värde

vid årets utgång

Astma -och aitergiförbundets räntebärande p(aceringsinnehav
Swedbank

Europa

4 041 730

3 435 380

Swedbank

SPAX Framtid

1 862 576

1 754 445

Swedbank

SPAX Elbilar

1 862 576

1 740 725

Garantum

avkastningsfond

5189

Redovisat

värde

Summa

Not

vid årets utgång

innehav

Förutbetalda

Summa

kostnader

och

upplupna

kostnader

Skuld

erhållna

kostnader
och

ej nyttjade

projekt

FRALLA - Svenska

projekt

Bra mat för alla - Allmänna

Pågående

projekt

Hälsans

projekt
erhållna

15

2018-12-31

Man eller människa

Upplupna

733

1 379 400

Arvsfonden

-Svenska

Postkodlotteiet

- Jämställdhetsverket

projektmedel

kostnader

1013

2018-12-31

Postkodlotteriet

konsumentinfo

ej nyttjade

intäkter

projektmedel

Pågående

Not

7 7 288 370

640 651

upplupna

Pågående

Pågående

4 357 820

72 955 882

373 082
och förutbetalda

förutbetalda

Summa

intäkter

hyror
intäkter

14

000

22 713 902

Förutbetalda

13

Upplupna

Not

Hållbar

intäkter

2017-12-31

295 853
521 270
817123

2017-12-31

3 825 224

733 784

o

s 479 444

o

1 402 000
8 994 628

och förutbetalda

20 839 967

2018-12-31

o
3 825 224

2017-12-31

Upplupna

semesterlöner

405 172

463 937

Upplupna

sociala

121 064

145769

Övriga
Summa

avgifter

poster
upplupna

kostnader

och förutbetalda

intäkter

75 000

189 185

601 236

798 891
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