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Arsredovisning
Styrelsen for
Curo Riksforeningen for Csncersjuka med organisationsnummer 802407·6047
avger harmed arsredovisning for rakenskapsaret 2008-01-01 - 2008-12-31 .
FORVALTNINGSBEAAITELSE
Foreningen ar en politiskt och religiost obunden allmannyttig ideell forening med
uppgift aU verka for en battTe livs- och vardsituation for cancersjuka, deras anhoriga
och va rdpersonal. Foreningen aT helt beroende av frivilliga bid rag . Medel insamlas
bland annat genom att i forsta hand privatpersoner kontaktats per telefon .
For en liten organisation aT delta en kostnadseffektiv och serios form av insamling .
Den 25 Jan 2008 stangde var da.va rande dataleverantbr och systemutvecklare
Dispono A8 ner sin verksamhet utan f6rvarning och med detta all var verksamhet
som under f1era Ar legal pA bolagets servrar. Inte bara all programutveckling men
ocksa viktiga databaser med kundregister och hela var hemsida var pa elt ogonblick
borta. Leverantaren gick under jorden och inte ens konkursfarvaltaren kunde hjalpa
oss med att aterfa det forlorade materia let. En stamningsansakan gjordes och
advokat anlitades med ett skadesta ndsanspri!k pi! Dispono AB om 310.000 kr.
Dispono AS sattes dock under varen 2008 i konkurs. Med etl 20-tal ansUllida och
arbete alia dagar i veckan tvingades foreningen atl ta till extraordinara atgarde r far
att kunna fortsatta sin verksamheten. Vi atergick till arbete med papper och penna,
art farsoka aterskapa gamla databaser och framfar aUt art satta upp en ny hemsida
for att bibehalla den viktiga kundkontakten. Med hjalp avail personal och slort
ta.lamod kunde ert nytt arbetsredskap och data baser samt en ny hemsida vara igang
pa mindre an en manad. TyvaIT blev manga kunder lidande av de manuella system
vi tvingades aU anvanda och det tog mer an 6 m€mader art ga igenom och kontro llera
alia kundkontakter. Nalurligtvis har delta paverkat var verksamhet under stors delar
avaret. Det iir dock med stor gladje vi med hjalp av nya leverantarer snabbt kunnat
komma vidare samt uppratthalla kundemas f6rtroende. Teamweb ; linkaping ska ha
stort tack for ett fantastiskt arbete. Alit detta har dock medfart ett ekono miskl avbrack
i verksamheten och malet art i ar na 75% utdelat till andamalet ej kunnat nas·. Vi har
dock med var nya leverantar fart ert mycket f6rdelaktigt avtal och genom detta
avsevart minskat vara driftskostnader. Vi har nu aven en latthanterlig och flexibel
hems ida anpassad for Jopande kundinformation.
Art konjunkturen kraftigt d6k und er slutmanadema har till viss del ocksA gjort att en
de! kunder va It att flytla fram sina bid rag in ti!1 2009. Kanske inte j den utstrackning vi
var oroliga for men anda kannbart.
F6 reningen har under aret fortsatt samarbeta med Arbetsfo rmedlingen Och har
genom dera s hjalp kunnat kny1a f1era nya och duktiga medarbetare till var
verksamhet.
Antalet medlemmar var vid arets utgang drygt 35000, nagot mindre an aret innan.
Under aret arbetade som ifjol13 ombud, 7 kvinnor och 6 man, frim foreningens
lo kaler i Stockholm eller fran sina hem runt om i landet. Det genomsnittJiga bidraget
for aret blev 232 kronor. Likva rdig med fuet innan.
Ingen Ibneskillnad f6rekommer mellan man och kvinnor.
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aT lagre aret innan. Det har sin
f6rklaring i stycket ova n. Pengarna har huvudsakligen hjalpt cancerdrabbade till
rehabilitering och efte rvard samt med valbeh6vliga ekonomiska bid rag . Onskemal
om ekonomiskt slad fortsatter aven detta ar att aka och ar nu ca 95% av del totala '
antalet ans6kningar. Antalet ansakningar ligger nu pa 220 slycken i manaden.
Trots den minskade insamlingen har fareningen kunna uppfylla alia sina ataganden
och farvantade bid rag till de populara Clownverksamhetern a pa Astrid Lindgrens
Bamsjukhus och Uppsala Akademi ska Barnsjukhus. Verksamhetema har aven i M
omfattal Clown Jouren och Clown Akuten samt barnoperation . Malarverk stan ar lika
uppskattad pa bada sjukhusen och har idag tva medarbetare. Clownnetternas
verksamhet pa La sarettet i Vaster~s har fart tlera utnamningar och stipendium.
Vid del omfattande Yoga och friskvardprojekt pa Akademiska sjukhuset i Uppsala
har nu over 300 cancerdrabbade kunnat delta i verksamheten. l andstinget har
beslutat stodja projektet och ert forskningsteam f61jer nu lopa nde verksa mheten.
Under aret har f6reningen samarbetat med 15 rehabiliteringscenlra.
Andam~lskostnader var 6,7 miljoner kronor, vilket

Nag ra styre lsearvoden utgar inte.
Styrelsen fbre sls r att 150 000 kronor ur dispositionsfonden anvands for aU lacka
arets underskott
Arets resullat medger inga fondavsattningar.
Styrelsen fares lar att arets redovisade resultat och fria medel disponeras enligt

falj.nd e:
Ingaend e frit1 kapital
Ur dispositionsfonden
Arets resultat

Att bala nsera i ny rakning

51 209
150 000
-150 224
50985
50985
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