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Årsredovisning
Styrelsen för
Curo Riksföreningen för Cancersjuka  med  organisationsnummer 802407-6047
avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret    2008-01-01 – 2008-12-31.

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. 

Den 25 Jan 2008 stängde vår dåvarande dataleverantör och systemutvecklare 
Dispono AB ner sin verksamhet utan förvarning och med detta all vår verksamhet 
som under flera år legat på bolagets servrar. Inte bara all programutveckling men 
också viktiga databaser med kundregister och hela vår hemsida var på ett ögonblick 
borta. Leverantören gick under jorden och inte ens konkursförvaltaren kunde hjälpa 
oss med att återfå det förlorade materialet. En stämningsansökan gjordes och 
advokat anlitades med ett skadeståndsanspråk på Dispono AB om 310.000 kr. 
Dispono AB sattes dock under våren 2008 i konkurs. Med ett 20-tal anställda och 
arbete alla dagar i veckan tvingades föreningen att ta till extraordinära åtgärder för att 
kunna fortsätta sin verksamheten. Vi återgick till arbete med papper och penna , att 
försöka återskapa gamla databaser och framför allt att sätta upp en ny hemsida för 
att bibehålla den viktiga kundkontakten. Med hjälp av all personal och stort tålamod 
kunde ett nytt arbetsredskap och databaser samt en ny hemsida vara igång på 
mindre än en månad. Tyvärr blev många kunder lidande av de manuella system vi 
tvingades att använda och det tog mer än 6 månader att gå igenom och kontrollera 
alla kundkontakter. Naturligtvis har detta påverkat vår verksamhet under stora delar 
av året. Det är dock med stor glädje vi med hjälp av nya leverantörer snabbt kunnat 
komma vidare samt upprätthålla kundernas förtroende. Teamweb i Linköping ska ha 
stort tack för ett fantastiskt arbete. Allt detta har dock medfört ett ekonomiskt avbräck 
i verksamheten och målet att i år nå 75% utdelat till ändamålet ej kunnat nås. Vi har 
dock med vår nya leverantör fått ett mycket fördelaktigt avtal och genom detta 
avsevärt minskat våra driftskostnader.  Vi har nu även en lätthanterlig och flexibel 
hemsida anpassad för löpande kundinformation.

Att konjunkturen kraftigt dök under slutmånaderna har till viss del också gjort att en 
del kunder valt att flytta fram sina bidrag in till 2009. Kanske inte i den utsträckning vi 
var oroliga för men ändå kännbart.

Föreningen har under året fortsatt  samarbeta med Arbetsförmedlingen och har 
genom deras hjälp kunnat knyta flera nya och duktiga medarbetare till vår 
verksamhet.

Antalet medlemmar var vid årets utgång drygt  35 000, något mindre än året innan. 
Under året arbetade som ifjol 13 ombud, 7 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 6,7 miljoner kronor, vilket är lägre året innan. Det har sin 
förklaring i stycket ovan. Pengarna har huvudsakligen hjälpt cancerdrabbade till 
rehabilitering och eftervård samt med välbehövliga ekonomiska bidrag. Önskemål om 
ekonomiskt stöd fortsätter även detta år att öka och är nu ca 95% av det totala 
antalet ansökningar.  Antalet ansökningar ligger nu på 220 stycken i månaden. 
Trots den minskade insamlingen har föreningen kunna uppfylla alla sina åtaganden 
och förväntade bidrag till de populära Clownverksamheterna på Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus och Uppsala Akademiska Barnsjukhus. Verksamheterna har även i år 
omfattat Clown Jouren och Clown Akuten samt barnoperation. Målarverkstan är lika 
uppskattad på båda sjukhusen och har idag två medarbetare. Clownnetternas 
verksamhet  på Lasarettet i Västerås har fått flera utnämningar och stipendium. 
Vid det omfattande Yoga och friskvårdprojekt på Akademiska sjukhuset i Uppsala har 
nu över 300 cancerdrabbade kunnat delta i verksamheten. Landstinget har beslutat 
stödja projektet och ett forskningsteam följer nu löpande verksamheten. Under året 
har föreningen samarbetat med 15 rehabiliteringscentra.

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   51 209
Ur dispositionsfonden  150 000
Årets resultat                    -150 224  

                      50 985

Att balansera  i ny räkning                     50 985


