
 

 
 
Effektrapport 2015  
 
1 INSAMLINGSSTIFTELSEN SVERIGES LIONS HJÄLPFOND  
Organisationsnummer: 802405-0406  
Organisationsform: Insamlingsstiftelse  
 
Denna rapport är utformad enligt de anvisningar som anges av FRII (Frivilligorganisationernas 
Insamlingsråd – en samverkansorganisation för svenska rörelser som bedriver insamling med 90-
konton).  
 
2 VAD VILL ORGANISATIONEN UPPNÅ  
Beskriv tydligt vad organisationen vill åstadkomma på lång sikt. Vilken nytta/förändring vill ni 
åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?  
 
Stiftelsen ändamål är att inom ramen för Sveriges Lions hjälpverksamhet från allmänheten samla in, 
förvalta och dela ut medel. Medlen får enligt stadgarna användas för  
* hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande 
* vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar  
* främjande av vetenskaplig forskning med humanitär inriktning  
 
3 I VILKET ORGANISATORISKT SAMMANHANG VERKAR ORGANISATIONEN  
Beskriv de organisatoriska sammanhang som påverkar hur/var era effekter uppstår.  
 
Sveriges Lions Hjälpfond är ett komplement till den insamlingsverksamhet som sker i lionsklubbar 
i hela landet och är en resurs för att se till att flera vägar finns för allmänheten att bidra till Lions 
hjälpverksamhet. Lionklubbarna samlar in pengar vid olika löpande aktiviteter och disponerar sina 
insamlade medel enligt de ändamål de beslutar och som avser projekt för lokal, nationell eller 
global hjälpverksamhet.  
 
Sveriges Lions Hjälpfond beslutar genom sin styrelse om de ändamål fonden bidrar till. Dessa 
ändamål sammanfaller ofta, när det gäller nationella och globala hjälpinsatser, med de 
insamlingsmål klubarna stödjer genom sina aktiviteter och medverkar därmed till att förstärka dessa 
hjälpinsatser.  
 
Lionklubbarna medverkar i sin tur till Sveriges Lions Hjälpfonds insamling av medel genom att 
informera allmänhet och begravningsbyråer med flera om hjälpfonden och dess 90-konto för att 
stimulera att fonden blir mottagare av gåvor till exempel i samband med begravningar och 
högtidsdagar. Hjälpfonden informerar också på Sveriges Lions webbplats, www.lions.se, om de 
olika möjligheter som finns för allmänheten att ge gåvor till fonden via pg-/bgkonto 90 1948-0.  
 
4 VILKA STRATEGIER HAR NI FÖR ATT UPPNÅ ERA MÅL  
Beskriv övergripande vilka arbetssätt och metoder ni använder för att nå era långsiktiga mål. 
Beskriv varför ni har valt just dessa sätt och varför ni tror att de är bäst för att uppnå ert 
långsiktiga mål.  
 
Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond tillkom genom beslut av Guvernörsrådet i 
Multipeldistrikt 101 Sverige av Lions Clubs International efter godkännande av Riksmötet i 
Sundsvall år 1996.  



 

 
Stiftelsen har under de år den verkat arbetat inom de ramar och på det sätt som beskrivits i avsnitt 3 
ovan. Ställningen som komplementverksamhet till organisationens självständiga klubbar, där den 
största och väsentligaste delen av insamlingsarbetet och hjälpverksamheten sker, innebär att 
stiftelsen i stort har en blygsam nivå på insamlade medel, men att omfattningen under vissa skeden, 
i samband med globala katastrofsituationer av olika slag eller specifika kampajer som involverar 
90-kontot, kan bli väsentligt större.  
 
Vi bedömer att den ovan beskrivna samverkan mellan lionklubbarna och stiftelsen är ändamålsenlig 
med hänsyn till lionrörelsens struktur och arbetssätt.  
 
5 VILKEN KAPACITET OCH VILKET KUNNANDE HAR NI FÖR ATT UPPNÅ ERT MÅL 
Beskriv vilka resurser ni har för att genomföra strategin och nå era mål. Inkludera både interna 
resurser t.ex. medarbetare, frivilliga, finansiella resurser, metodkunnande och externa resurser t.ex. 
i form av partnerskap och nätverk. Beskriv särskilt hur ni använder resurserna för att uppnå målen. 
Kontrollfråga: Gör beskrivningen så att en utomstående läsare kan förstå hur era resurser matchar 
era mål och strategier och ger den en trovärdig bild av för er förmåga att uppnå era mål i 
framtiden?  
 
Verksamheten i Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond hanteras av dess styrelse som utgörs 
av tre volontärer från skilda delar av Sverige. För administration av stiftelsens webbplats, som är en 
del av stiftarorganisationen Multipeldistrikt 101 Sverige av Lions Clubs Internationals webbplats 
får styrelsen stöd av multipelditriktets kansli. Detta gäller även till viss del administrationen av sms- 
och Swish-gåvor. Dessa administrativa tjänster tillhandahålls utan kostnad för stiftelsen.  
 
För revisions- och bokslutstjänster anlitas en upphandlad revisionsbyrå med auktoriserad revisor 
som ansvarig kontaktperson.  
 
Styrelsen är stiftelsens högsta beslutande organ. Anställd personal finns inte. Stiftelsen samarbetar 
med den grupp intressenter som utgörs av den svenska lionsorganisationen med dess klubbar, 
distrikts- och nationella organisation. Detta samarbete gynnar stiftelsens möjlighet att nå ut med 
information om sin insamlingsverksamhet och att fastställa adekvata mål och strategier på det sätt 
som beskrivs i avsnitt 3.  
 
6 HUR VET NI OM ER ORGANISATION GÖR FRAMSTEG?  
Beskriv de kvalitativa och kvantitativa nyckeltal, indikatorer eller andra sätt ni mäter/jämför era 
framsteg mot. Beskriv också viktiga delmål på vägen mot de långsiktiga målen och era metoder för 
uppföljning och utvärdering. Beskriv hur ni arbetar med systematiskt lärande och 
förbättringsarbete. Observera att ni här inte ska beskriva utfallet för indikatorer och nyckeltal utan 
vilka ni använder och hur ni arbetar med dem. Utfall återkommer i nästa punkt. Kontrollfråga: Kan 
en person som inte känner till er organisation klart och entydigt förstå hur ni arbetar för att följa 
upp era kort- och långsiktiga mål?  
 
Stiftelsens verksamhetsresultat mäts framför allt genom de insamlingsresultat som uppnås i smband 
med katastrofhjälpinsatser och gemensamma insamlingskampanjer enligt det arbetssätt som 
redovisas i avsnitt 3.  
 
 
 



 

Övriga kriterier för verksamhetens effektivitet och möjlighet att nå uppställda mål beträffande till 
exempel synlighet och kännedom hos allmänheten samt god kapitalförvaltning och goda 
hjälpinsatser knyts framför allt till de syften och etiska riktlinjer som gäller för den samlade 
lionrörelsen.  
 
7 VAD HAR NI ÅSTADKOMMIT SÅ HÄR LÅNGT?  
Beskriv det senaste årets utfall i förhållande till era långsiktiga mål. Beskriv hur dessa resultat 
bidrar till ert fortsatta arbete. Ta med både det ni har uppnått och det som ni ännu inte nått fram 
till. Sträva efter att beskriva resultat och effekter av det ni gör snarare än aktiviteter. Kontrollfråga: 
Ger beskrivningen en utomstående person en tydlig och rättvisande bild av vad ni åstadkommit i 
förhållande till era mål under den period som rapporten avser?  
 
Nedan redovisas omfattningen av erhållna bidrag och gåvor samt beviljade bidrag under de fem 
senaste åren. Som beskrivits i avsnitt 4 växlar omfattningen mellan åren beroende av händelser i 
omvärlden och av de beslut som fattas i samverkan med moderorganisationen Lions Sverige. Den 
sammanställning från senaste bokslut av fördelningen av utgivna bidrag till olika hjälpinsatser som 
återges därefter åskådliggör detta förhållande.  
 
Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfonds kostnader år 2015-2016  utgjorde 10,5 % av 
insamlade medel. 
 
Flerårsöversikt (Tkr)  2015/16  2014/15  2013/14  2012/13  2011/12 
Bidrag och gåvor, kkr         745         272         622          780         389 
Beviljade bidrag, kkr          667         262         547          795         332 
Beviljade bidrag i % av erhållna 
bidrag            90,0       101,0         78,0        101,0        85,0 
Stiftelsens kostnader, kkr         57,0         36,0         26,0          31,0         27,0 
Revisions kostnader, kkr            21            25            17             17            13 
 
 
Fördelning av nyttjade bidrag       2015-2016       2014-2015 

 
Fadder LWSTC      46 600   86 950 
Nepal Katastrofhjälp      11 900   71 350 
Mässling       10 000   55 915 
Ebola                0   30 000 
Röda fjädern       15 000            0 
Jubileumsinsamling        2 500            0 
Insamling Syrien              607 411            0 

Summa               693 411            244 215 


