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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten
Reportrar utan gränser är en ideell förening. Föreningen arbetar för press- och yttrandefrihet. Mandatet som definierar
föreningens verksamhet innebär att Reportrar utan gränser arbetar för att:

1.    samla in och sprida information om brott mot press- och yttrandefrihet runt om i världen.
2.    protestera direkt till statsledningar och regeringar som kränker yttrande- och pressfriheten.
3.    stödja journalister som har fängslats eller på annat sätt trakasseras på grund av sin yrkesutövning.
4.    vidareutbilda journalister från utsatta områden.
5.    stödja förföljda journalister som söker asyl i Sverige.

Reportrar utan gränser har, under verksamhetsåret 2021, arbetat inom de tre huvudsakliga utåtriktade
verksamhetsområden: opinionsbildning; internationella och nationella projekt, samt; assistans. Utöver detta sker ett
kontinuerligt insamlingsarbete för att säkerställa ekonomiska resurser till föreningens kassa.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser
År 2021 har varit ytterligare ett speciellt år för föreningen, då covid-pandemin påverkat stora delar av verksamheten.
Flera aktiviteter har med kort varsel fått ställa om. Trots det har Reportrar utan gränser fått stort medialt genomslag och
fått resultat i sitt påverkansarbete. Reportrar utan gränser har nått ut med information om press- och yttrandefrihet i
Sverige och internationellt.

Föreningen har under 2021 haft ett fokus på att opinionsbilda och uppmärksamma föreningens frågor.

För att nämna några särskilda händelser under året vill föreningen lyfta upp informationsarbetet kring
svensk-eritreanska medborgaren och journalisten Dawit Isaak, som nu suttit fängslad i mer än 20 år i Eritrea. Reportrar
utan gränser har uppmärksammat detta med flera kommunikationsinsatser, bland annat via sociala medier i form av
kampanjen #dawitisaaksplats. I samarbete med reklambyrån Åkerstam Holst har Reportrar utan gränser tagit fram
annonser som publicerats i en rad tidningar över landet med en uppmaning till regeringen att agera kraftfullt mot
Eritrea, i syfte att få honom frisläppt. Under 2021 har Reportar utan gränser också fortsatt ligga på för att den svenska
Åklagarmyndigheten ska öppna en förundersökning om brott mot mänskligheten i fallet Dawit Isaak. År 2020 anmälde
Reportrar utan gränser Eritreas president Isayas Afwerki och flera nära medarbetare till honom för bott mot
mänskligheten.

Reportrar utan gränser har också vid flertal tillfällen deltagit vid manifestationer för att uppmärksamma svensk-kinesiska
publicisten Gui Minhais situation, då han sedan sex år tillbaka är fängslad i Kina.

På uppmaning från bland andra Reportrar utan gränser har regeringen tillsatt en kommission som under 2021 inledde
en utredning om vad regeringen gjort och inte gjort för att få Dawit Isaak och Gui Minhai fria. Kommissionen ska
redovisa sitt arbete hösten 2022.

Föreningen har drivit två projekt med institutionell finansiering från Forum Civ. Dels ett nationellt informationsprojekt i
Sverige för att uppmärksamma gymnasielever och en bredare allmänhet om journalisters situation runt om i världen,
och dels ett projekt i Latinamerika tillsammans med vår partnerorganisation i Colombia, Fundactión para la libertad de
prensa (FLIP). Någon egeninsatsen för Latinamerikaprojektet har inte behövs varken 2020-2021 på grund av pandemin.
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Även Folke Bernadotteakademien är finansiär i informationsprojektet gentemot skolor, men också till studerande på
högskole- och universitetsnivå.

Med finansiering från Svea Green Foundation startade vi ett projekt med fokus på miljöjournalistik i Barentsregionen. I
projektet samarbetar vi med RSF Finland och Barents Press. Seminarier, rapport samt utbildning i säkerhet ingår i
projektet. Se mer under punkt 4 nedan.

Med finansiering av Sätila foundation producerar Reportrar utan gränser en rapport som fokuserar på Belarusiska
exiljournalisters möjlighet att fortsätta verka som journalister. Projektet undersöker också vilket stödbehov belarusiska
journalister i exil har, och på vilket vis RSF och andra organisationer kan stötta dessa journalister. Situationen för
journalister och pressfriheten i Belarus har fortsatt att uppta en stor del av verksamheten. I juni och augusti 2021
organiserade Reportrar utan gränser två stora manifestationer för bland annat pressfrihet i Belarus, på Norrmalmstorg
och Sergels torg.

Under hösten beviljades åter bidrag från Union to Union för att producera Pressfrihetspodden, som tar upp för
föreningen aktuella ämnen. Podden drivs av Reportrar utan gränser, som med hjälp av intressanta gäster belyser
pressfrihet i olika delar av världen. Under 2021 producerades 9 avsnitt.

Reportrar utan gränser har också medverkat i projektet Ny kollega, tillsammans med en rad partnerorganisationer.
Projektet Ny kollega är en fortsättning på tidigare genomfört pilotprojekt, Kollega till Kollega. Målet är att öka
perspektiven inom svensk journalistik genom att integrera ny kompetens och kunskap. Projektet förbereddes under
våren 2021, och genomförs hösten 2021 och våren 2022.

I december var det så möjligt att delta med förhörsrummet på MR-dagarna i Göteborg. Aktiviteten var mycket
uppskattad och ett 50-tal deltagare fick möjlighet att besöka den ”covid-anpassade” aktiviteten.

Under verksamhetsåret har föreningen också haft ett verksamhetsstöd genom ett tvåårigt avtal med Anderstiftelsen om
400 000 kronor per år.

På kansliet arbetar Katarina Carlsson som verksamhetsledare på 100 procent och Matilda Lann som projektledare 75
procent.  Under verksamhetsåret har kansliet skickat 16 nyhetsbrev där vi informerat om Reportrar utan gränsers
evenemang, samt presenterat rapporter och annan information kring pressfrihet i Sverige i världen.

Verksamhetsresultat
Med utgångspunkt från Reportrar utan gränsers mandat har föreningen väl uppnått sina mål under året:

1.    Samla in och sprida information om brott mot press- och yttrandefrihet runt om i världen.
I april 2021 lanserade Reportrar utan gränser sitt årliga pressfrihetsindex över situationen för pressfrihet i 180 av världen
länder. Utifrån detta har föreningens företrädare genomfört föreläsningar på universitet, högskolor och folkhögskolor
samt gymnasieskolor. Utöver det har föreningen deltagit i ett 10-tal digitala seminarier där pressfrihet i så väl Sverige
som övriga världen diskuterats.

Därutöver arrangerade föreningen ett digitalt seminarium den 3 maj, i samband med utdelningen av årets
pressfrihetspris samt ett seminarium den 2 november i samband med den internationella dagen mot straffrihet för brott
mot journalister. Pressfrihetspriset delades ut till den ungerska sajten telex.hu
Seminariet den 2 november hölls i samarbete med Dawit Isaak-biblioteket i Malmö. Gäst var bland annat den
belarusiska journalisten Aliaksandra Dynko, som också gjorde en rad medieframträdanden och träffade såväl
utrikesministern som EU-ministern.

Föreningens kunskap har efterfrågats av så väl andra nätverk som organisationer, och ordförande Erik Halkjaer har vid
ett flertal tillfällen intervjuats i radio, TV och för tryckta medier. 2 debattartiklar har också publicerats under året.
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I samband med att fredspriset till Alfred Nobels minne utannonserades den 8 oktober till de två journalisterna Maria
Ressa och Demitrij Muratov fick Reportrar utan gränser stor uppmärksamhet och deltog i 14 svenska medier och
nämndes i många fler under en och samma dag. Ordförande Erik Halkjaer medverkade även som kommentarer i SVT:s
Nobelsändning den 10 december. Likaså bidrog priset till ett flertal seminarier under hösten.

Förutom pressfrihetsindex och Nobels fredspris har fokus på Dawit Isaak, Gui Minhai, Afghanistan (se nedan), Belarus,
Estonia-rättegången samt SLAPP-rättegången kring två journalister på Realtid legat till grund för stor medial
uppmärksamhet i Sverige under

Antalet följare i sociala medier har ökat och Reportrar utan gränser hade i slutet av år 2021 närmare 6 400 följare på
Facebook (ca 6000 år 2020), 1045 (ca 645 år 2020) följare på Instagram, 2 300 följare på Twitter (ca 2000 år 2020) och
240 följare på LinkedIn (ca 80 följare år 2020).

Antalet besökare på reportrarutangranser.se har ökat markant. Relevant jämförande data från Google Analytics finns
från april 2020, och data visar rejäla toppar i sidbesök kring 3 maj när RSF släpper sitt index, samt när Nobels fredspris
tilldelades journlaisterna Maria Ressa och Dmitrij Muratov. Totalt antal sidvisningar var 152 423 under 2020. Det
nyhetsbrev som skickas till ca 850 mottagare har en genomsnittlig öppningsfrekvens på 45 procent. Totalt skickades 16
nyhetsbrev under 2020.

2.    Protestera direkt till statsledningar och regeringar som kränker yttrande- och pressfriheten.
Under 2021 har Reportrar utan gränser haft stort fokus på att informera om de svenska fängslade journalisterna Dawit
Isaak och Gui Minhai.

I ett brev adresserat till Eritreas president Isaias Afewerki och flera av ministrarna i hans regering kräver Reportrar utan
gränser Sveriges styrselse att Dawit Isaak och hans kollegor släpps omedelbar.

På dagen 20 år efter att den svensk-eritreanska journalisten Dawit Isaak greps i Eritrea lämnade Reportrar utan gränser
in en begäran om överprövning av ett tidigare åklagarbeslut att avstå förundersökning av folkrättsbrott i fallet Dawit
Isaak. Riksåklagaren valde sen att inte ta upp fallet.

Reportrar utan gränser deltog också vid en Riksdagshearing arrangerad av riksdagens tvärpolitiska nätverk för att frige
Dawit Isaak.

Tillsammans med andra organisationer uppvaktas Eritreas ambassad regelbundet med brev innehållande krav på Dawit
Isaaks snara frisläppande.

Vid ett flertal tillfällen har Reportrar utan gränser deltagit vid manifestationer utanför Kinas ambassad för att
uppmärksamma att svensk-kinesiska medborgaren och publicisten Gui Minhai ska friges.

Reportrar utan gränser har också organiserat två manifestationer, i juni och augusti 2021, för att uppmärksamma den
alarmerande situationen för press- och yttrandefriheten i Belarus. På grund av restriktionerna kunde endast 50 personer
delta på den första, på Norrmalmstorg, i juni, men på den andra deltog 500 personer på Sergels torg, och en stor grupp
talare, med bland andra utrikesministern och kulturministern. Demonstrationerna arrangerades i samarbete med
Svenska Pen, Publicistklubben, Journalistförbundet och Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter.

3.    Stödja journalister som har fängslats eller på annat sätt trakasseras på grund av sin yrkesutövning.
Som redan konstaterats arbetar Reportrar utan gränser sedan 2001 med att verka för att Dawit Isaak släpps fri ur det
eritreanska fängelse han sitter fängslad i. Det sker med påverkanskampanjer riktade mot den eritreanska regeringen,
men även genom kampanjer och informationsarbete i Sverige.  Föreningen arbetar också för en snar frigivning av
fängslade Gui Minhai.
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Efter att talibanerna tagit makten i Afghanistan blev läget mycket akut för journalister i landet. Reportrar utan gränser
har arbetat ihärdigt för att hjälpa journalister lämna Afghanistan. Najwa Alimi, vinnare av Per Anger-priset 2019 var en
av de journalister som fick hjälp att ta sig ut ur landet. Men många journalister är kvar i landet och situationen är
alarmerande. Särskilt utsatta är kvinnliga journalister, samt journalister från etniska minoriteter.

Reportrar utan gränser har deltagit i ett flertal internationella kampanjer, bland annat för filippinska journalisten och
nobelpristagaren Maria Ressa. Under våren ledde stora protester mot regeringen i Colombia till våldsamma
konfrontationer under flera månader mellan polis och demonstranter, där ett 100-tal journalister attackerades. I
samarbete med samarbetsorganisationen FLIP har Reportrar utan gränser protesterat mot den colombianska regeringen
och polisen. Företrädare för FLIP har även medverkat i svenska medier. I de fall colombianska journalister behöver
rättsligt stöd av FLIP står Reportrar utan gränser bakom dem.

Pressfriheten har begränsats hårt i flera länder under året. Några av de journalister som uppmärksammats i Reportrar
utan gränsers kampanjer är Jimmy Lai, grundare av mediahuset Apple Daily i Hongkong och Pham Doan
Trang,vietnamesisk journalist som tilldelades RSF:s pressfrihetspris 2019 och som dömts till 9 års fängelse.

Också svenska journalister har fått stöd, däribland två reportrar på tidningen Realtid, som 2020 stämdes i London i ett
så kallat SLAPP-fall.

4.    Vidareutbilda journalister från utsatta områden.
I Samarbete med Svea Green Foundation har Reportrar utan gränser startat ett projekt som handlar om miljöjournalistik
i Barents-regionen. Projektet ska mynna ut i en rapport om förutsättningarna för god journalistik i regionen, samt ge
vägledning i hur Reportrar utan gränser kan stötta journalister i regionen, med särskilt fokus på journalister som
bevakar miljö och klimat.
I samband med rapporten produceras en film. Folke Bernadotteakademien, Forum Civ och Anderstiftelsen finansierar
filmen.

Under 2021 har Reportrar utan gränser hållit ett uppskattat seminarium kring miljöjournalistik med så väl ryska som
svenska föreläsare. Seminariet hölls digitalt med tolk. Det organiserades i samarbete med Barents press och hade
deltagare från Barents Press Ryssland.

Reportrar utan gränser har i projektet Ny kollega kunnat erbjuda vidareutbildning till 12 exiljournalister. Journalisterna
som kommit till Sverige som nyanlända eller genom att söka asyl. Under hösten har journalisterna fått utbildning svensk
pressetik och publicistik, arbetssätt, nyhetsvärdering, bland mycket annat. Teori har varvats med praktiska övningar.
Under våren 2022 har deltagarna erbjudits praktik på SVTs lokalredaktioner.

5.    Stödja förföljda journalister som söker asyl i Sverige.
Pandemin har satt stopp för mycket i världen, så också för flyktingströmmar. Reportrar utan gränser har därför endast
kontaktats av en handfull journalister i Sverige som bett om råd eller stöd i asylprocesser under 2021.

Däremot tog Reportrar utan gränser emot flera förfrågningar om hjälp från journalister i Afghanistan. I samarbete med
andra civilsamhällesorganisationer och i kontakt med regeringen och den svenska ambassaden har Reportrar utan
gränser kunnat vara behjälpliga med evakuering av journalister från Afghanistan.

Ekonomisk översikt
Föreningens resultatutveckling var pandemin till trots positivt. Sammantaget ser den ekonomiska situationen för 2021
bra ut, även om föreningen fortfarande är i behov av säkrare och långsiktigare finansiering för att kunna bedriva trygg
och framåtblickande verksamhet.
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Reportrar utan gränser har tre intäktsströmmar: privata gåvor, företagsgåvor och institutionella medel. Intäkterna från
institutionella medel täcker bara i undantagsfall verksamhetsutgifter, utan är istället ofta öronmärkta mot ett speciellt
projekt eller ändamål. Intäkter från företag och privatpersoner samt stiftelser har inte haft någon öronmärkt del utan
går till Reportrar utan gränsers allmänna verksamhet. 2021 ökade Reportrar utan gränser intäkten från gåvor och kan
därför uppvisa ett positivt resultat.

Under 2021 fick Reportrar utan gränser institutionella medel från Forum Civ, Folke Bernadotteakademin. Vi fick också
bidrag från Svea Green Foundation och Sätila Foundation. Dessa medel var öronmärkta för projekt. Verksamhetsstöd
har också inkommit från från Anderstiftelsen.

Företag som stödjer organisationen redovisas löpande på Reportrar utan gränsers hemsida. Föreningen har inte erhållit
några större gåvor där givaren är okänd.

Finansiella instrument
Reportrar utan gränser har som policy att insamlade medel skall förvaltas på bankkonton som omfattas av den statliga
insättningsgarantin, eller placeringar med liknande säkerhet. (Ur Reportrar utan gränsers insamlingspolicy.) Denna
policy har följts under året.

Medlemmar
Reportrar utan gränser har ett relativt stabilt medlemsunderlag, bestående av tre kategorier medlemmar: ordinarie
medlemmar  och studerandemedlemmar med reducerad avgift. Den tredje kategorin är medlemmar som är
månadsgivare via autogiro.  Vid balansdagen hade föreningen sammanlagt 465.

Medlemmarna kommer från hela Sverige och har under året bjudits in till digitala seminarier och fick under året 13
digitala nyhetsbrev. Förutom enstaka utskick sker medlemskommunikationen främst via dessa nyhetsbrev samt sociala
medier.

Reportrar utan gränser är beroende av ideellt arbete för att kunna bedriva verksamhet. Utöver de 2 anställda, varav 1
jobbat i projekt, 4 externt kontrakterade projektledare och den arvoderade ordföranden genomfördes en stor del av
föreningens verksamhet på ideell basis, undantaget internationella projekt med extern finansiering. Det ideella arbetet
omfattar styrelsearbete, evenemang, påverkansarbete, intervjuer, artiklar, asylhjälp och administration.

2021-12-31    2020-12-31    2019-12-31
Medlemmar              465                464                 375
Medeltal anställda     2                   2                     2

Förvaltning
Styrelsen har under året bestått av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Huvuddelen i styrelsearbetet är ideellt.
Utöver verksamhetsledaren med en lön om 36 000  och projektledaren mottar ordförande ett arvode á 9 000 kr per
månad.

Styrelsens ledamöter är aktiva och arbetet fördelas efter kompetens och intresse. Föreläsningar, kampanj- och
informationsarbete är några av de arbetsuppgifter som utförs.

Reportrar utan gränser har en arvoderad ordförande, se ovan, samt en verksamhetsledare som har rollen som
generalsekreterare, verkställande direktör och kanslichef.

Reportrar utan gränsers kansli finns på Tegelviksgatan 40 i Stockholm där verksamhetsledaren samt projektledare har
arbetsplatser. Här hålls även styrelsemöten, som dock till stora delar hölls digitalt under året, samt utförs en del ideellt
arbete. Kansliet nås på telefonnummer 072-308 05 23.
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Information
Föreningen förfogar över tre 90-konton: 90 04 49-0, 90 0705-5 och 90 04 51-6

Föreningens webbaddress är: www.reportrarutangranser.se

Anställda
Reportrar utan gränser har haft två personer anställda under verksamhetsåret (två kvinnor). Verksamhetsledaren arbetar
100 procent, projektledaren 75 procent.

Föreningen är inte ansluten till kollektivavtal, men följer SJF:s avtal.

Framtida utveckling
Föreningen har arbetat hårt för att värva nya medlemmar som är månadsgivare via autogiro. Ett 20-tal har anslutit sig
under året. Samtidigt har ett antal medlemmar valt att avsluta sitt medlemskap, främst på grund av ekonomiska skäl
under covid. Ett antal medlemmar har också avlidit under året.

Under 2021 har föreningen fortsatt arbeta för att öka antalet gåvor från företag och privatpersoner. Arbetet har gett
resultat och antalet gåvor har ökat markant under 2021. Samtidigt lägger verksamhetsledare mycket tid på ansökningar
av medel från institutioner och fonder.  Föreningen är beroende av en stabil intäktsbas för att kunna bedriva den
planerade verksamheten.

För att locka till gåvor har Reportrar utan gränser bland annat tagit fram en tygkasse, samt lockat med fotoböcker till
nya medlemmar. Föreningen har också tagit fram bokmärken, med uppmaning att skänka en gåva. Dessa är tänkte att
delas ut vid till exempel föreläsningar och event.

Under verksamhetsåret pågick informationsprojekt med stöd av Forum Civ, liksom projektet i Latinamerika, tillsammans
med internationella sekretariatet i Paris och partnerorganisationen FLIP, finansierat av ForumCiv. FLIP-projektet fortlöper
under verksamhetsåret 2022. Forum Civ har beviljat stöd för ett nytt projekt som kommer att pågå 2022-2023.
ForumCiv har också godkänt föransökan till ett större programstöd för åren 2023-2027.

Under 2021 mottog Reportrar utan gränser stöd från Svea Green Foundation, Sätila Foundation samt från Union to
Union för projekt som löper vidare under 2022.

Föreningen har även beviljats ett tvåårigt verksamhetsstöd från Anderstiftelsen. En större insats har även gjorts för att
söka mer stöd från andra finansiärer för utökad verksamhet i Sverige med närområde. Detta då pressfriheten även hotas
här.

Med tanke på det hårdnande klimatet för pressfrihet även i Sverige läggs mer resurser på opinjonsbildning och
påverkansarbete i Sverige. Arbetet kan dock behöva anpassas efter de rådande omständigheter som gäller på grund av
pandemin. För mer information, se Arbetsplan.

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys
med noter.

https://sign.visma.net/sv/document-check/c1655cb5-ceec-4b64-9dbc-2aa98b12080c
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Reportrar Utan Gränser - Sverige
802400-5418

8(17)

1801-1812
2 201

-2 027
173

Totalt

-27 110

0
352 063
324 953

1901-1912
4 110

-4 433
-325

Årets
resultat
-75 366

75 366
352 063
352 063

2001-2012
3 665

-3 740
-75

Balanserat
eget kapital

48 256

-75 366

-27 110

2101-2112
3 911

-3 559
352

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition:
Balanseras i ny räkning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
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RESULTATRÄKNING

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Verksamhetens intäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Verksamhetens kostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

2
3, 4
5

6, 7

7, 8

9

142 800
1 309 053
2 459 534

0
3 911 387

-3 145 667
-43 192

-370 297
-3 559 156

352 231

-168
-168

352 063

352 063

352 063

108 550
722 475

2 832 039
1 448

3 664 512

-3 291 915
-71 072

-375 447
-3 738 434

-73 922

-1 444
-1 444

-75 366

-75 366

-75 366

2021-01-01 2020-01-01
2021-12-31 2020-12-31

1
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

10
977

0
977

1 578 314
1 578 314

1 579 291

1 579 291

116
8 199
8 315

660 943
660 943

669 258

669 258

2021-12-31 2020-12-31

1
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Erhållna förskott för projektbidrag
Övriga skulder
Övriga upplupna kostnader

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11

12

13

-27 110
352 063
324 953

231 060
766 378
41 291

215 609

1 254 338

1 579 291

48 256
-75 366
-27 110

318 375
230 210
37 209

110 574

696 368

669 258

2021-12-31 2020-12-31
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KASSAFLÖDESANALYS

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapital

Kassaflöde från förändring av verksamhetskapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

14
15

16

352 063
106

352 169

7 337
-87 314
645 285

917 477

917 477

660 943
-106

1 578 314

-75 366
18

-75 348

28 294
141 471

-432 007

-337 590

-337 590

998 551
-18

660 943

2021-01-01 2020-01-01
2021-12-31 2020-12-31

1
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ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR1Not

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Reportrat Utan Gränser - Sveriges årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Reportrar utan gränser - Sverige använder en funktionsindelad resultaträkning enligt Svensk Insamlingskontrolls
rekommendation.

Verksamhetsintäkter
Endast den inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas
som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskillt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från
medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande
värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt
eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren
inte uppfyllts, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförts redovisas som en tillgång. Gåvor
värderas enligt huvudregeln till verkligt värde. I de fall föreningen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas
gåvans värde med ersättningen.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till
dess villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration)
redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. Bidrag som hänför sig till en
anläggningstillgång redovisas som en förutbetald intäkt. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång
som organisationen fått eller kommer att få.

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Finansiella instrument
Tillgångar, skulder och avsättningar värdeas utifrån anskaffningsvärdet om inget annat anges.
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Erhållna gåvor redovisade i resultaträkningen

Erhållna bidrag och offentliga bidrag redovisade i
resultaträkningen

Flerårsöversikt

2021
465

2

2020
464

2

2019
375

2

2021

1 309 053
1 309 053

2021

2 072 427
277 728
96 132

0
13 247

2 459 534

2018
370

1

2020

722 475
722 475

2020

1 602 578
0
0

541 461
688 000

2 832 039

2017
425

1

2

3

4

Skuld beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall föreningen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men inte verkställt
utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.

Avsättningar
En avsättning redovisas när föreningen har förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår
och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då dem
skall infrias. Avsättningar värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att behöva erläggas.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda
utför tjänster. Eftersom alla pensionsförplikterser klasssificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år
pensionen tjänas in.

Kassaflödeanalys
Kassaflödeanalysen upprättas enligt indirekt metod och visar föreningens in- och utbetalningar uppdelade på löpande
verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in-eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras disponibla tillgodohavanden hos
banker och andra kreditinstitut.

Omräkning av utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.

Not

Erhållna gåvor
Summa

Not

Forum Civ
FBA
Union till Union
Postkodsstiftelsen
Andra företag

Not

Allmänna förutsättningar
Antal medlemmar
Medelantalet anställda
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Nettoomsättningens fördelning

Ändamålskostnader

Hyresåtaganden

Personal

2021

0
0

2021

1 267 708
679 213
40 000

232 284
64 995
96 132

0
0
0
0

765 335
3 145 667

2021

745 274
745 274

33 000
8 006

234 161

778 274

2
2

70
30

2020

1 448
1 448

2020

1 071 203
296 487
404 615

0
0

125 000
457 916
49 463
35 825
97 020

754 386
3 291 915

2020

624 202
624 202

24 003
5 823

155 919

648 205

2
2

70
30

5

6

7

8

Not

Tjänster

Not

Projekt Flip 20-22
Projekt FS Info 20-21
Projekt Sätila
Projekt FBA
Projekt Svea Green
Union to Union, pressfrighetspodden
Kollega till kollega
Projekt Forum Syd
Projekt Colombia
Projekt Georgien
Tjänster

Not

Årets leasingkostnader avseende hyra av lokal och förråd, uppgår till 44 986 kr. Framtida leasingavgifter som förfaller till
betalning inom ett år uppgår till 0 kr.

Not

Löner andra ersättningar
Anställda

Sociala kostnader och pensionskostnader
Pensionskostander exkl. särskild löneskatt
Särskild löneskatt
Andra sociala avgifter enligt lag och avtal

Medelantalet anställda
Kvinnor
Medelantalet anställda

Könsfördelningen bland ledande befattningshavare som anges i %
Män
Kvinnor
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Räntekostnader och liknande resultatposter

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Disposition av vinst eller förlust

Erhållna förskott för projektbidrag

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7
3

2021

168
168

2021-12-31

0
0

2021-12-31

58 233
0

115 000
37 868

420 272
135 005
766 378

2021-12-31

215 609
0

215 609

7
3

2020

1 444
1 444

2020-12-31

8 199
8 199

-27 110
352 063
324 953

324 953
324 953

2020-12-31

34 997
195 213

0
0
0
0

230 210

2020-12-31

100 574
10 000

110 574

9

10

11

12

13

Könsfördelning i föreningens ledning
Män
Kvinnor

Föreningen har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande ställning.

Not

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

Not

Förutbetalda kostnader

Not

Medel att disponera
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

Förslag till disposition
Balanseras i ny räkning
Summa

Not

Projekt Flip 20-22
Projekt FS Info 20-21
Projekt Sätila
Projekt Union till Union, pressfrighetspodden
Projekt Folke Bernadotteakademin ( FBA )
Projekt Svea Green

Not

Upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
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Räntor och utdelningar

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Likvida medel

Svante Sandberg
Kassör

Siri Hill

Clas Barkman

2021

62
62

2021

175
-69
106

2021

1 578 314

1 578 314

2020

1 426
1 426

2020

18
0

18

2020

660 943

660 943

14

15

16

Not

Erlagd ränta

Not

Valutakursförluster
Valutakursvinster

Not

Kassa och bank

Redovisat värde

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Erik  Halkajer
Ordförande

Karin Elfving 
Vice ordförande

Björn Tunbäck

Urban Hamid

Min revisionsberättelse har lämnats 

Jenny Gentele
Auktoriserad revisor
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