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Årsredovisning
Styrelsen för
Curo Riksföreningen för Cancersjuka med organisationsnummer 802407-6047
avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 – 2009-12-31.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Föreningen är en politiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening med
uppgift att verka för en bättre livs- och vårdsituation för cancersjuka, deras anhöriga
och vårdpersonal. Föreningen är helt beroende av frivilliga bidrag. Medel insamlas
bland annat genom att i första hand privatpersoner kontaktats per telefon.
För en liten organisation är detta en kostnadseffektiv och seriös form av insamling.
Antalet medlemmar var vid årets utgång drygt 25 000, vilket motsvarar minskningen
av ändamålskostnaderna. Under året arbetade 9 ombud, 3 kvinnor och 6 män, från
föreningens lokaler i Stockholm eller från sina hem runt om i landet.
Det genomsnittliga bidraget för året blev 232 kronor. Likvärdig med året innan.
Ingen löneskillnad förekommer mellan män och kvinnor.
Ändamålskostnader var 6,0 miljoner kronor, vilket är lägre än året innan.
Pengarna har huvudsakligen hjälpt cancerdrabbade till rehabilitering och eftervård
samt barnen med välbehövliga rekreationsbidrag. När möjligheten till ekonomiska
bidraget försvann i början av året minskade antalet ansökningar drastiskt.
Antalet ansökningar ligger nu på 50 stycken i månaden. Trots den minskade
insamlingen har föreningen kunnat uppfylla alla sina åtaganden och förväntade
bidrag till de populära Clownverksamheterna på Astrid Lindgrens Barnsjukhus,
Uppsala Akademiska Barnsjukhus samt Centrallasarettet i Västerås.
Efter en lång diskussion gällande extremt höga administrationskostnader för
Glädjeverkstans Clownverksamhet på Astrid Lindgrens Barnsjukhus bestämde
styrelsen att dessa kostnader inte är förenliga med ändamålet att glädja barnen och
att vi därmed avslutar ett mer än 10 år långt samarbete. Från Jan 2010 kommer
föreningen istället att stödja verksamheter på Norrlands Universitetssjukhus, Örebro
Universitetssjukhus samt utöka Målarverkstans och Clownkompaniets verksamheter.
Målarverkstan är lika uppskattad på båda sjukhusen och har idag två medarbetare.
Yoga och friskvårdprojekt på Akademiska sjukhuset i Uppsala har under 2009 gett
kurser för mer än 220 personer. Under året har föreningen samarbetat med 15
rehabiliteringscentra. Mycket positiva utvärderingar har inkommit från de som besökt
anläggningen i Pärnu, Estland.
Några styrelsearvoden utgår inte.
Styrelsen föreslår att 150 000 kronor ur dispositionsfonden används för att täcka
årets underskott
Årets resultat medger inga fondavsättningar.
Styrelsen föreslår att årets redovisade resultat och fria medel disponeras enligt
följande:
Ingående fritt kapital
50 984
Ur dispositionsfonden
150 000
Årets resultat
- 199 024
1 960
Att balansera i ny räkning

1 960

