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Styrelsen för White Ribbon Alliance For Safe Motherhood Sweden får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2019.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
White Ribbon Alliance Sweden, organisationsnummer 802447-8415, är en ideell förening med ändamålet
att minska mödra- och barnadödligheten i världen.
WRA Sweden samarbetar med barnmorskeförbunden i Sverige och Rumänien, Svensk Förening för
Obstetrik och Gynekologi ( SFOG), Karolinska Institutet (LIME), Rädda barnen i Sverige och Rumänien,
svenska regeringen (UD, ambassadör Anders Nordström), svenska ambassaden i Bukarest,
Hälsoministeriet i Rumänien, Läkare i världen i Sverige, Erikshjälpen i Sverige, Networks Romania
(ideell organisation, som arbetar för att minska fattigdomen hos romerna i Rumänien, stationerad i Arad,
norra Rumänien), Universitetet Vasile Goldis och Universitetssjukhuset, Arad i Rumänien.
White Ribbon Alliance Sweden är en nationell allians och en del av en internationell organisation,
Global White Ribbon Alliance med huvudkontor i Washington DC i USA och med nationella allianser i
14 länder i Afrika, Asien och Europa.
White Ribbon Alliance Sweden samarbetar med andra nationella allianser.
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Insamlingsvägar
Gåvor från privatpersoner, institutioner, företag, samt anslag från stiftelser och fonder.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
White Ribbon Alliance Sweden har påbörjat samarbete med Zimbabwe, Bangladesh, Kenya och Nepal.
Planeringsarbete pågår. WRA Sweden kommer att stödja och hjälpa till med forskning och handledning i
dessa projekt.
WRA Sweden har under året jobbat med WRA Global för planering av den framtida verksamheten.
WRA Sweden har under året haft 10 styrelsesammanträden.
WRA Sweden (Solvig Ekblad och Anna Edberg) har deltagit i årets Mänskliga rättighetsdagar 14-16
november 2019 i Linköping, med temat Rätten till Hälsa. Solvig Ekblad föreläste om Självupplevd
reproduktiv hälsa och vårdbehov bland gravida kvinnor med romsk bakgrund i Rumänien. Anna Edberg
svarade på frågor och diskuterade med deltagarna samt delade ut informationsmaterial om vår
verksamhet.
I november 2019 arrangerades ett informationsmöte för intresserade medlemmar och stödpersoner med
visning av Bonniers porträttgalleri på Nedre Manilla.
WRA Sweden har 42 medlemmar. Våra medlemmar betalar ingen medlemsavgift. Medlemmarna får två
informations brev per år och inbjudes till informationsmöten och andra aktiviteter.
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WRA Sweden deltar i UD:s möten rörande Global Health. Ambassadör Anders Nordström är
sammankallade.

Främjande av föreningens ändamål
Information ges till andra ideella organisationer (Rotary, Läkare i världen, Rädda barnen), företag,
föreningar och enskilda personer.
WRA Sweden har intensifierat samarbetet med Svenska Barnmorskeförbundet och Barnmorskeförbundet
i Rumänien för att vidare utbilda och stärka barnmorskornas ställning i Rumänien. Vårt mål är att
barnmorskor i Rumänien skall sköta mödravård och normala förlossningar självständigt, liksom
familjeplanering enligt svensk modell.
Vid ett seminarium i Arad deltog barnmorskor från sjukhuset i Arad och barnmorskor från Bukarest
liksom barnmorskor från Serbien. Behovet av stöd och utbildning är mycket stort.
Rumänien projektet
Arbete pågår sedan 2013 med ett pilotprojekt omfattande 1 500 kvinnor och deras barn, huvudsakligen
romer i länet Arad i norra Rumänien. Arbetet pågår i nära samarbete med kvinnokliniken Sjukhuset Arad,
Universitetet Vasile Goldis och en lokal ideell organisation Networks Romania, som arbetat med
romerna i länet Arad i 23 år och har romernas fulla förtroende. Kvinnorna erbjuds och får kostnadsfri
mödravård och barnavård upp till tre års ålder.
Mödravården sköts av barnmorskor på sjukhuset och Networks, förlossning sker på sjukhuset. Networks
arbete finansieras av gåvor från hjälporganisationer (Erikshjälpen är en stor finansiär). Sjukhusets
verksamhet finansieras via allmän sjukförsäkring. Enligt beslut från Rumäniens hälsomyndighet blir alla
kvinnor och barn som är med i projektet registrerade och sjukförsäkrade och får den vård de behöver,
enligt beslut av hälsoministeriet i Rumänien.
En barnmorska och en sjuksköterska från Networks arbetar med projektet. De är obetalda volontärer från
Sverige och England. En rumänsk sjuksköterska som är rom och anställd av Networks arbetar också med
projektet. Hon har små grupper om 5-6 gravida kvinnor, som hon informerar om sexuell och reproduktiv
hälsa. Vårt mål är att även männen ska bli intresserade.
Networks har en bil, som används för besök hos kvinnorna och för transport till och från sjukhuset för
mödravård.
Obstetriker, som arbetar på sjukhuset är med i projektet. En doktorand, obstetriker, är knuten till
projektet, hon arbetar med kartläggning av levnadsförhållanden, självupplevd hälsa och behov hos
romska kvinnor och barn i Rumänien.
Allmänläkare och sjuksköterskor sköter barnavården.
WRA Sweden vidareutbildar läkare, barnmorskor och sjuksköterskor efter behov (2 seminarier om 2
dagar per år). 54 kvinnor har hittills inkluderats i projektet. Inkludering skall pågå tills 1500 kvinnor har
rekryterats. Fem kvinnor har fött barn på sjukhuset. WRA Sweden hjälper till med datorisering av
dokumentation och bearbetning av data. Avsikten är att publicera resultaten i en tidskrift med
refereeförfarande.
Projektet skall tjäna som modell för införande av mödravård och barnavård upp till 3 års ålder i hela
Rumänien, och har redan inneburit flera hälsovinster för de kvinnor som deltagit i projektet.
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Under året 2019 har två seminarier organiserats och hållits. Intresset från projektdeltagare i Arad har
varit stort.
Seminariet våren 2019 handlade om familjeplanering. Lottie Skjöldebrand Sparre med. Dr och
mödravårdsöverläkare föreläste om intrauterina preventivmedel. Barnmorskan Katarina Zätterström, som
är programansvarig för barnmorske ledd familjeplanering i Stockholms stad talade om hur
familjeplaneringen är organiserad i Stockholm. Britt-Marie Landgren föreläste om hormonella
preventivmedel. Seminariet avslutades med en intressant diskussion av fall som deltagarna haft med sig.
Seminariet hade 42 deltagare. Britt-Marie Landgren och Kyllike Christensson ägnade ytterligare en dag
åt monitorering av projektet.
Ett andra seminarium med titeln Omhändertagande av det nyfödda barnet med tonvikt på amning, ägde
rum 23, 24 och 25 november 2019. Lars Smedman barnläkare Karolinska sjukhuset, berättade om
omställningen till livet utanför livmodern. Kyllike Christensson barnmorska, professor i human
reproduktion föreläste om omhändertagandet av det nyfödda friska barnet. Kristin Svensson barnmorska
docent, föreläste och visade film om det nyfödda barnets två första timmar och betydelsen av attachment
till mamman och att barnet ges tid att hitta mammans bröstvårta och börja suga. Detta är av yttersta vikt
för amningen. Intresset var mycket stort, 48 deltagare, barnmorskor från Bukarest (14 stycken) och
barnmorskor från Novi Zad (fyra stycken) i Serbien deltog. Önskemål om upprepning av seminariet
framfördes. Monitorering av projektet utfördes.
Professor Ellika Andolf föreläste om ultraljudsundersökning under graviditet. Efter föreläsningen hade
hon patientdemonstrationer av ultraljudundersökning.
WRA Swedens kostnad för dessa seminarier utgöres av resekostnader (flyg) och logi. Föreläsarna ställer
upp ideellt utan betalning. Den reella kostnaden för seminarierna utgöres vanligen av ett timarvode på
800-1 000 kronor per lektions timme. Detta innebär att föreläsarna gett en gåva till WRA Sweden på ca
6 000 kronor.
Under 2020 planeras två seminarier, ett om mänskliga rättigheter, etik och respectful care i början av maj
(detta seminarium blir på grund av viruset Covid-19 uppskjutet till i september 2020) och ytterligare ett
seminarium om barnavård, näringsbehov och normal tillväxt av barnet planeras senare under hösten
2020.
Vi kommer att arbeta med programmering och datorisering av data samt monitorering av projektet
liksom lokalisering av familjerna i de olika länen.Vi samarbetar med ett likadant projekt i Uganda
(experterna i Uganda hjälper oss med programmering och datorisering).
WRA Sweden kommer att delta i kampanjer och evenemang i Sverige, ensamma och tillsammans med
svenska Barnmorskeförbundet. År 2020 är barnmorskornas år.
Sammanfattningsvis har organisationen för att ge kvalitativ mödravård till gravida kvinnor av romsk
härkomst förbättrats och tydliga kanaler in till sjukhuset för dem finns numera.
De två seminarierna som hölls 2019 för personal i Rumänien som arbetar med dessa kvinnor, var mycket
uppskattade och bidrog substantiellt till att öka deras kunskap.
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Styrelsens arbete
Allt arbete har utförts ideellt och ingen personal har avlönats. För kontakter och planeringsarbete från
olika styrelseledamöter har säkert mer än 200 timmar lagts ner under 2019.
10 styrelsemöten har hållits.
I samband med föredrag och bemärkelsedagar har pengar samlats in.
Den största utgiften 2018 var hyreskostnaden. Det bedömdes som nödvändigt för verksamheten att ha
tillgång till en lokal, hyran har dock blivit alltför betungande och lokalen sades upp 2019.
Framtida utveckling
Fortsatt arbete med mödra- och barnavård till tre års ålder med tonvikt på barnens mentala utveckling.
WRA Sweden kommer att hjälpa till med utbildning och information till kvinnor och män i nära
samarbete med Networks Romania. Utbildning och träning av barnmorskor och allmänläkare. (Två
seminarier per termin.)
Dokumentation och publicering av resultat.
En intervjustudie av kvinnornas syn på sin hälsa och sina behov pågår. Denna studie kommer att utföras
av doktorander vid Universitetet Vasile Goldis under ledning av professor Solvig Ekblad, LIME
Karolinska Institutet, gästprofessor vid Universitetet Vasile Goldis Arad.
WRA Sweden kommer att ytterligare hjälpa till med planering och införandet av mödravård i Rumänien
beroende på behov.
WRA Sweden kommer att fortsätta och utvidga samarbetet med WRA Global och andra nationella
allianser.
WRA Sweden kommer att delta i kampanjer (morsdag) och evenemang i Sverige och i andra länder i
samarbete med Global WRA. WRA deltog i Mänskliga rättighetsdagarna i november 2019.
Blodtrycksmanschetter, provtagnings instrument och doptones till Networks har införskaffats.

Övriga upplysningar
WRA är anslutet till Svensk Insamlingskontroll. Vi har plusgiro 900485-4.
Vår hemsida är www.wra.sweden.org.
Kontaktperson är föreningens ordförande: Britt-Marie Landgren, britt-marie.landgren@outlook.com.
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Resultat och ställning
Ekonomisk översikt
Ändamålsbestämda medel finns för utbildning och träning av barnmorskor i Rumänien.
104 095 kr har skänkts av ett svenskt företag med verksamhet i Rumänien samt gåvor har kommit från
privatpersoner.
Ansökan om medel från EU fonder i Rumänien avslogs under 2019.
Styrelsen arbetar för att stärka föreningens ekonomi och under 2020 har ansökan om bidrag inlämnats till
Postkodstiftelsen (1 170 000 kr) och en ansökan om medel från EU (120 000 EUR) kommer att göras.
Vidare har lokalen på Östermalmsgatan 33 avslutats den 31 januari 2020. Styrelsens sammanträden
kommer att hållas på Qnutpunkten på Svartmannagatan för en avgift på 200 kronor/gång .
Ingen skattepliktig verksamhet bedrivs.
Flerårsöversikt
Allmänna förutsättningar

2019

2018

2017

2016

Resultat (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat

114
-217
-102

86
-193
-107

722
-482
240

117
-99
19

47

78

87

92

Ekonomisk ställning
Soliditet (%)

Definitioner
Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala
tillgångar i balansräkningen).

Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Ändamålsbest. av medel
Belopp vid årets utgång

Ändamålsbest. medel
264 238
-43 311
220 927

Balanserat
kapital
-71 805
-102 288
43 311
-130 782

Summa
kapital
192 433
-102 288
0
90 145

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

114 296
114 296

86 252
86 252

-43 311
-173 273
-216 584

-46 229
-146 640
-192 870

Verksamhetsresultat

-102 288

-106 618

Resultat efter finansiella poster

-102 288

-106 618

Årets resultat

-102 288

-106 618

Resultaträkning

Not

Verksamhetsintäkter
Gåvor

2

Verksamhetsresultat
Ändamålskostnader
Administrationskostnader
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2019-12-31

2018-12-31

4 995
4 995

3 750
3 750

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

187 716
192 711

243 683
247 433

SUMMA TILLGÅNGAR

192 711

247 433

220 927
-28 494
-102 288
90 145

264 238
34 812
-106 618
192 433

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

102 566
102 566

55 000
55 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

192 711

247 433

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Föreningens årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och
Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls- och administrationskostnader.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader består av utbildning- och mötesresor till Rumänien.
Administrationskostnader
Administrationskostnader består av hyra, bankkostnader, redovisningsskostnader och revisonsarvoden.

Inkomstskatt
Föreningen är skattebefriad

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra
ändamålsbestämda medel.

Not 2 Insamlade medel
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Allmänheten
Företag
Andra organisationer
Summa

2019

2018

10 201
104 095
0
114 296

51 430
30 000
4 822
86 252
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Not 3 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Styrelsen följer händelser i omvärlden och samhället med avseende på Covid-19 och hur det påverkar
föreningens verksamhet.
Covid-19 pandemin har gjort att ett seminarium planerat till i vår har flyttats fram och styrelsemöten har
flyttats fram.

Stockholm 2020-

Britt-Marie Landgren
Ordförande

Ingemo Bonnier

Kyllike Christensson

Anna Edberg

Solvig Ekblad

Sven-Eric Olsson

Lottie Skjöldebrand Sparre

Lars Smedman

Min revisionsberättelse har lämnats 2020-

Angelica Stööp
Auktoriserad revisor

