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Årsredovisning

Styrelsen för
Curo Riksföreningen för Cancersjuka med organisationsnummer 802407-6047
avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.

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 kontaktas per telefon.
För en liten organisation är detta en kostnadseffektiv och seriös form av insamling.
Antalet betalande medlemmar under året var drygt 24.000 vilket är samma som året innan.
Under året arbetade 7 ombud motsvarande 5.5 heltidstjänster, 4 kvinnor och 3 män,
från föreningens lokal i Sollentuna. Det genomsnittliga bidraget för året blev 270 kronor, en
höjning med 1,5 % mot året innan. Ingen löneskillnad förekommer mellan män och kvinnor.
Ändamålskostnader blev drygt 6 miljoner kronor. Insamlingen minskade med 3% mot året
innan. Orsak till denna minskning kan hänföras till människors vilja att hjälpa till i den stora
flyktingvågen som drabbade Europa under hösten. Våra gamla bidragsgivare fortsätter att
troget stödja vår verksamhet. Av våra tidigare kunder fortsätter över 91% att ge sitt stöd till
föreningens arbete. Inbetalningsprocenten är fortfarande en av de högsta sedan föreningens
start för mer än 20 år sedan. 92% av alla inkomna ansökningar under året beviljades.
Pengarna har huvudsakligen hjälpt cancerdrabbade med rehabilitering och eftervård samt
barn med välbehövliga rekreationsbidrag och stimulans genom aktiviteter på sjukhusen och i
vissa fall även genom hembesök. Curo har under året utökat antalet enheter som nu får
bidrag för Clownverksamhet till att innefatta Umeå, Falun, Gävle, Uppsala, Västerås,
Eskilstuna, Örebro, Karlstad, Linköping, Nyköping, Malmö, Landskrona, Ystad, Kristianstad,
Helsingborg och Ängelholm samt Målarverkstäder på Akademiska sjukhuset, föräldragrupper
för anhöriga till drabbade barn samt Lilla Erstagården barn och ungdomshospice.
Personal på palliativa enheten i Örebro har fått bidrag för att kunna åka på seminarium.
Rehabkryssning för cancersjuka har fått bidrag för föredragshållare och aktiviteter ombord.
Huddinge sjukhus har fått medel för julaktiviteter. Hematologen på Sahlgrenska sjukhuset i
Göteborg har fått medel för inköp av aktivitetsmaterial för patienterna.
Rehablilitering med samtal och Yoga startades upp igen helt finansierat med bidrag från
Curo. Flera hundra bidragstagare har fått rehabilitering genom Curo under året.
Under året har föreningen erbjudit rehabilitering på 23 enheter varav ett i Estland och ett i
Polen. Vår allt större involvering i bidragstagarnas verksamheter och de enskilda
bidragstagarnas rehabiliteringsresor bidrar till att vi lägger allt större resurser på utdelning till
ändamålen. Vi fortsätter att försöka hitta så bra alternativ som möjligt för våra bidragstagare
och att anpassa varje beslut så att det blir bästa möjliga lösning för varje person. Vi ser allt till
att få så mycket valuta som möjligt för pengarna. Curo har beslutat att löpande ha uppföljning
av kvalitén på rehabiliteringsanläggningarna samt att alla Clown och Målarverksamheter
månadsvis ska redovisa vilka uppdrag som utförts för de av oss givna medel.
Bra arbetsmiljö och gemensamma mål har varit viktiga för den fortsatta verksamheten och
ger våra anställda den trygghet och förståelse för verksamheten som krävs för att kunna
utföra ett bra arbete. Curo innehar kollektivavtal med Unionen. Vi erbjöd även i år våra
kunder en almanacka med barnens bilder. 10.000 bidragsgivare tackade ja även detta året
till erbjudandet. Under året har vi bytt bredbandsuppkoppling från ADSL till fiber vilket
medfört minskade kostnader och 10 ggr större hastighet vilket ger bättre samtalskvalitet.
Några styrelsearvoden utgår inte.
Årets resultat medger inga fondavsättningar.
Styrelsen föreslår att årets redovisade resultat och fria medel disponeras enligt följande:
Ingående fritt kapital
- 153503
Årets resultat
18576
- 134927
Att balansera i ny räkning

-

134927

