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Årsredovisning

Styrelsen för
Curo Riksföreningen för Cancersjuka med organisationsnummer 802407-6047
avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 – 2011-12-31.

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 medlemmar var vid årets utgång drygt 23 000.
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 220 kronor,
något mindre än året innan. Ingen löneskillnad förekommer mellan män och kvinnor.
Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på blygsamma 2 % vilket är långt under riksgenomsnittet.
Ändamålskostnader blev strax under 6 miljoner kronor, vilket är något mindre än året innan.
Insamlingen minskade med 3,6 %. Våra gamla bidragsgivare fortsätter att troget stödja vår
verksamhet. Nykundsinsamlingen är resurskrävande och dyr. Med stor glädje ser vi att av de
nykunder som efter vårt samtal valt att få vårt material hemskickat väljer över 40 % att ge
bidrag till vår verksamhet. Detta visar på allmänhetens förtroende för vår verksamhet.
Pengarna har huvudsakligen hjälpt cancerdrabbade till rehabilitering och eftervård samt
barnen 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 Clown samt Lek och Målarverkstäder. Under året har vi bidragit med medel till
verksamheter på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Uppsala Akademiska Barnsjukhus,
Centrallasarettet i Västerås, Örebro Universitetssjukhus, Norrlands Universitetssjukhus samt
Ersta och Ersta Hospice för barn och ungdom. Vi har fortsatt ge bidrag till
bröstcancerföreningar exempelvis Amazona i Stockholm och Johanna i Göteborg.
Yoga och friskvårdprojektet på Akademiska sjukhuset i Uppsala har under 2011 fortsatt att
utöka sin verksamhet och över 1600 personer har nu gått dessa kurser. Kurser för män blev
en stor succé med fler nya grupper. Under hösten startades även simträning med instruktör
en dag i veckan för deltagarna i Yoga och friskvårdsprojektet. Under året har föreningen
samarbetat med 17 rehabiliteringscentra varav ett i Estland och ett i Polen.
Curo har under hela 2011 haft personal som dagligen arbetar på Akademiska sjukhuset i
Uppsala med Yoga och friskvårdsprojektet.
Under 4 veckors sommarstängning flyttade Curo från sina lokaler på Sveavägen 91 ut till
Sjöängsvägen 2 i Sollentuna. En större och bättre anpassad lokal för vår verksamhet samt
en minskad hyreskostnad på nästan 100.000 kr per år.
Lokalen är handikappanpassad och har hiss.
Vi erbjöd även i år våra gamla återbevakningskunder en almanacka med barnens bilder.
Några styrelsearvoden utgår inte.
Årets resultat medger inga fondavsättningar.
Styrelsen föreslår att årets redovisade resultat och fria medel disponeras enligt följande:
Ingående fritt kapital
- 24 232
Årets resultat
- 15 474
- 39 706
Att balansera i ny räkning

- 39 706

