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Styrelsen för Farmaceuter utan Gränser får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2021-07-01 - 2022-06-30.
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
Verksamheten
Farmaceuter utan Gränser (FuG) är en ideell, enskild organisation bildad år 2001.
År 2006 blev FuG medlem i svenska Forum Syd, numera ForumCiv, som organiserar ett större
antal små och medelstora föreningar och organisationer som bedriver utvecklingsprojekt i
låginkomstländer. ForumCiv har Sidas uppdrag att förmedla ekonomiskt stöd och ge råd om
utvecklingsarbete. Organisationens generella syfte är att på olika sätt ”stärka det civila samhället
som en kraft för rättvis och hållbar utveckling i världen”.
Farmaceuter utan Gränser har sitt säte i Uppsala.
Ändamål
Farmaceuter utan Gränsers (FuG:s) ändamål är att arbeta för allas rätt till en god
läkemedelsbehandling och hälsa såväl internationellt som inom Sverige. Föreningens arbete och
engagemang ska ha huvudsaklig inriktning på förbättrad läkemedelsanvändning,
läkemedelsförsörjning och/eller syfta till att öka kunskap om läkemedels roll i befrämjandet av
olika aspekter av hälsa, vård och miljö. Föreningens arbete skall även syfta till att stärka
farmaceutens yrkesroll nationellt och internationellt och bidra till att synliggöra hur yrkeskårens
kompetens kan komma till nytta i olika läkemedelsfrågor.
Det arbete som sker på projektbasis och är förlagt till utlandet bör utföras i samarbete med lokala
partnerorganisationer, som ska vara delaktiga i projektets samtliga faser: planering,
genomförande, framdrift, uppföljning och avrapportering. Projekten ska vara behovsdrivna efter
lokala förutsättningar och lokal kunskap
Vår vision
Allas rätt till god läkemedelsbehandling.
Everyone´s right to good pharmaceutical treatment.
Vårt uppdrag
Skapa engagemang för och bidra till en rationell och jämlik läkemedelsbehandling inom och
utom Sveriges gränser.
Vår värdegrund är:
• Människors lika värde
• Kunskap och beprövad erfarenhet
• Politiskt och religiöst oberoende
• Jämställdhet mellan könen
• Hållbar utveckling
• Långsiktighet
• Öppenhet
• Alla kan bidra

Farmaceuter utan Gränser
Org.nr 817606-4387

3 (11)

Våra övergripande strategiska mål
•

Vara en etablerad organisation med stabil medlemsbas och brett kontaktnät i Sverige

•

Kontinuerligt genomföra projekt inom och utanför Sverige som leder till ökad tillgång
och rationell användning av läkemedel i låginkomstländer eller grupper där särskilda
utmaningar finns samt utvecklar kompetensen bland samarbetspartners

•

Öka kunskapen i Sverige kring de utmaningar som finns kring läkemedelsbehandling i
låginkomstländer. Med läkemedelsbehandling avser FuG framförallt det farmaceutiska
bidraget kring läkemedelsförsörjning och läkemedelsanvändning.

Styrelse och revisorer
Styrelsen har under 2021-06-30 -- 2021-11-25 bestått av:
Afifa Trad
(ordförande)
Cecilia Biriell
(kassör)
Annika Johansson
(sekreterare)
Elki Sollenbring
Paola Rebellato
Ingrid Lekander
Zeinab Issa
Doaa Hassan
Srebrenka Dobric
Andreas Pousette
(suppleant)
Nor Alhaj
(suppleant)
Valda på Årsmötet 2021-11-25:
Kristina Billberg
(ordförande, nyval, 2år)
Fredrik Boström
(nyval, 2 år)
Elki Sollenbring
(omval, 2 år)
Nor Alhaj
(omval, 2 år)
Helen Larhammar
(suppleant, nyval, 1 år)
Annika Johansson
(kvarstår, 1år)
Doaa Hassan
(kvarstår, 1 år)
Ingrid Lekander
(kvarstår, 1 år)
Zeinab Issa
(kvarstår, 1 år)
Vid styrelsens konstituerande möte 2022-01-03 utsågs Fredrik Boström till vice ordförande,
Annika Johansson till sekreterare och Doaa Hassan till kassör.
Zeinab Issa valde vid konstituerande möte att frånträda sin plats i styrelsen.
Då förenings kassör Doaa Hassan avsagt sig uppdraget som kassör, valde styrelsen 2022-03-16
föreningens tidigare kassör, Cecilia Biriell, åter till kassör och adjungerad till styrelsen fram till
2022-06-30.
Från 2022-07-01 fram till ordinarie årsmöte, har styrelsen utsett Ingela Segerborg till kassör och
adjungerad till styrelsen.
Clary Holtendal har från 2022-04-30 fram till ordinarie årsmöte adjungerats till styrelsen.
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Externa revisorer utgjordes av Oskar Hettinger och Erika Olofsson (suppleant) från Bright Norr
AB.
Lekmammarevisorer utgjordes av Per Boström och Claes Jagensjö (suppleant).
Valberedningen bestod av Hanna Rickberg, ordförande, Lars-Åke Söderlund samt Andreas
Rosenlund (nyval).
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 11 gånger, varav två extramöten; ett för att
slutföra ärenden från ett fysiskt möte, samt ett för att adjungera Cecilia Biriell som kassör. Alla
styrelsemöten har hållits digitalt förutom 2 fysiska halvdagsmöten.
Väsentliga händelser
Under hösten 2021 fortsatte pandemin försvåra fysiska möten liksom resor i våra projekt. Alla
möten, liksom årsmötet, skedde digitalt. Först under våren har vi kunnat varva digitala möten
med fysiska möten.
Föreningen har under året drabbats av två stora förluster: Eva Solly, eldsjäl och initiativtagare till
Cross Border-projektet, samt, Sten Olsson, en av grundarna av FuG och hedersmedlem. Vi har
gått miste om mycket kunskap, erfarenhet och inspiration!
Nippe-stipendiet delades inte ut under verksamhetsåret.
Det finns dock flera positiva händelser att rapportera;
Lyantonde
Projektet avrapporterades till ForumCiv och är nu avslutat.
Cross Border
Cross Border-projekt syftar till att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för
personer som har hög risk att drabbas av HIV. Det inkluderar män och kvinnor som är
sexarbetare, HBTQ-personer samt män som har sex med män, i Uganda och Rwanda. Projektet
startade 2020, men på grund av pandemin hade vi vår första fysiska träff inom projektet i april
2022, där representanter från alla partnerorganisationer (FUG, KWETU, OCE & ANSP+)
träffades för första gången, i Uganda. Några av deltagarna fortsatte sedan även till Rwanda.
Programmet i Uganda/Rwanda var intensivt, med många gemensamma workshops för att skapa
lärande mellan organisationerna och diskutera projektets framdrift och fortsättning. Dagarna
innehöll även väldigt lärorika besök på hälsocentraler, hos kooperativ (för alternativ försörjning
för målgruppen), besök hos läkemedelsdistributionscentraler samt diskussioner med
representanter för målgruppen.
AMR-Costa Rica
Vårt projekt i Costa Rica för att synliggöra konsekvenserna av antibiotikaresistens (ABR),
hantera antibiotikaavfall samt identifiera behov av utbildning för hälsopersonal och allmänhet,
har slutförts med ett mycket uppskattat seminarium; ”Antibiotikaresistenshantering, ett nationellt
och globalt problem”. Ca. 50 hälsovårdspersonal och farmacie studenter från olika
institutioner/universitetet i olika länder deltog i alla seminarier. Föreläsarna kom både från
Sverige och Costa Rica.
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Ukraina
I februari 2022 startade Ryssland det fruktansvärda kriget i Ukraina. Det ledde till ett stort
lidande för civilbefolkningen och stora brister på bl.a. läkemedel. FuG undersökte hur vi kan
stötta våra kollegor på apoteken och kom fram till att det bästa var att ge pengar till UNHCR
vilka finns på plats. Genom ett upprop på sociala medier kunde vi samla in och donera 17 000 kr,
vilket dubblerades av Akelius Foundation. En QR-kod för Swish installerades på webbsidan,
vilket även kommer att underlätta framtida donationer.
Press
Våra kollegor i Ukraina utför ett heroiskt arbete för att hålla apoteken öppna och
läkemedelsindustrin skänkte läkemedel. Genom ett regeringsuppdrag fick Läkemedelsverket och
MSB i uppgift att säkra att leveranserna nådde fram. Vi uppmärksammade då en artikel i SvD
debatt med ett mycket tveksamt förslag från läkaren Sven Ahnlund som innebar att läkemedel
med passerat utgångsdatum skulle kunna doneras då många av de vanligaste läkemedlen har en
betydligt längre hållbarhet. Detta fick inte stå oemotsagt och FuG replikerade snabbt och gav vår
syn på förslaget. Se bifogade länk https://www.svd.se/a/oWa1O0/sven-ahnlund-stoppahuvudlos-forstoring-av-lakemedel
Möten
• Som ett led för att se över hur vi kan samarbeta med andra organisationer träffade Kristina

Billberg Oliver Schultz, generalsekreterare för Läkare utan Gränser (MSF). Det var mycket
givande och trots att vi är olika stora organisationer såg vi att vi delar värderingar, och anser
att stöd i form av läkemedel ska utgå från WHOs riktlinjer för donationer. Är vi intresserade
att få kontakt med lokala MSF-organisationer i de länder våra egna projekt drivs hjälper de
gärna till.

•

FuG deltog i årets Pharmada 2022-05-10 men p.g.a. av oförutsedda händelser förblev
montern obemannad. FuG var ändå delvis synliga med visst stöd från Elki Sollenbring som
var på plats för UMCs räkning.

•

Kristina Billberg deltog i ForumCiv:s årsmöte 2022-05-21 och fick då möjlighet att
diskutera med kontaktpersonen för Cross Border projektet hur vi går vidare med framtida
projektförslag. På styrelsemötet i juni fattades dock beslut att vänta med ny ansökan till
våren 2023, då inget konkret förslag hunnit tas fram.

PSF-nätverk
Svenska FuG har under hela verksamhetsåret varit aktivt i ett nytt samarbete med andra PSFföreningar för att stärka PSF-nätverket. Afifa Trad var svensk representant under hösten 2021.
Ett tio-tal föreningar bl.a. PSF i Kanada, Finland och Tyskland är aktiva i det nya nätverket.
Nätverket har hållit kvartalsvisa webinarer. Annika Johansson har under våren 2022 fortsatt
arbetet i nätverket för att bevaka idéer och samordningsfördelar i det internationella arbetet och
ev. framtida projekt.
Styrdokument
Till sist, har en arbetsgrupp inom styrelsen under ledning av Fredrik Boström arbetat fram ett
nytt strategiskt dokument för de kommande tre åren. Dokumentet antogs enhälligt på
styrelsemötet i juni 2022.
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Flerårsöversikt
Allmänna förutsättningar
Antal medlemmar - privatpersoner
Antal medlemmar - organisationer och
företag
Resultat (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella investeringar
Årets resultat
Ekonomisk ställning
Eget kapital (tkr)
Soliditet (%)

2021/22
111

2020/21
112

2019/20
119

2018/19
129

2017/18
118

8

9

9

14

12

1 427
-1 550
-123
0
-123

1 887
-1 826
61
-1
60

459
-443
16
0
16

909
-912
-3
0
-3

991
-752
239
0
239

512
65

635
47

575
20

560
79

476
95

Definitioner
Eget kapital - Föreningens nettotillgångar, dvs skillnad mellan tillgångar och skulder.
Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala
tillgångar i balansräkningen).
Kommentar till flerårsöversikten
Föreningen redovisar för räkenskapsåret 21/22 ett underskott om -123 tkr. Underskottet är främst
hänförligt till ett åtagande att i det treåriga Cross Border projektet betala ut ett årligt bidrag om ca 54 tkr.
Under året har två års bidrag utbetalts samt det kvarstående årets reserverats såsom beslutats ej utbetalt
bidrag.
Det stora överskottet räkenskapsåret 2017/2018 beror på att man det året förlängde räkenskapsåret med
6 månader och två års medlemsavgifter kom att intäktföras det året.
Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition av föregående
års resultat:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Balanserat
kapital
575 150

Årets
resultat
59 725

Summa
eget
kapital
634 875

59 725

-59 725
-123 086
-123 086

0
-123 086
511 789

634 875

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

Not

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Erhållna projektbidrag

2
3

Verksamhetens kostnader
Lämnade bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

4
5, 6
7

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Årets resultat

2021-07-01
-2022-06-30

2020-07-01
-2021-06-30

82 950
24 958
1 319 528
1 427 436

96 700
10 245
1 779 906
1 886 851

-1 073 078
-270 415
-206 859
-1 550 352

-1 592 748
-156 565
-76 872
-1 826 185

-122 916

60 666

-170
-170

-941
-941

-123 086

59 725
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Not

2022-06-30

2021-06-30

10 000
0
80 000
90 000

0
76 946
8 033
84 979

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

692 594
782 594

1 273 250
1 358 229

SUMMA TILLGÅNGAR

782 594

1 358 229

634 875
-123 086
511 789

575 150
59 725
634 875

131 830
54 000
84 975
270 805

631 478
0
91 876
723 354

782 594

1 358 229

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid årets början
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Skuld avseende beslutade ej utbetalda bidrag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Intäktsredovisning
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 föreningen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor
och om organisationens namn har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är
det ett erhållet bidrag. Är det inte ett bidrag är det en gåva.
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas
som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka kostnader
redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.
Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
När föreningen erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas en skuld.
Not 2 Erhållna gåvor

Gåvor redovisade i resultaträkningen
Julgåva från Sv Farmaceuter
Gåvor till minne av Sten Olsson
Övriga gåvor
Summa
Not 3 Erhållna projektbidrag

Under året erhållna projektmedel från ForumCiv
Periodiserade projektmedel
Summa

2021-07-01
-2022-06-30

2020-07-01
-2021-06-30

7 161
6 400
11 397
24 958

7 144
0
3 101
10 245

2021-07-01
-2022-06-30

2020-07-01
-2021-06-30

762 000
557 528
1 319 528

176 000
1 603 906
1 779 906

Av erhållna bidrag avser 170 880 (19 164 kr) administrationsbidrag till föreningen varav 123 000 är
hänförliga till 2020/2021.
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Not 4 Lämnade bidrag

Lämnade bidrag finansierade med projektbidrag
Lämnade bidrag finansierade med insamlade medel och eget
kapital
Not 5 Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader - projekten
Övriga externa kostnader - föreningen *)
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2021-07-01
-2022-06-30

2020-07-01
-2021-06-30

835 236

1 592 748

237 842
1 073 078

0
1 592 748

2021-07-01
-2022-06-30

2020-07-01
-2021-06-30

88 257
182 158
270 415

107 058
49 507
156 565

*) Av under året bokförda kostnader avser ca 70 tkr kostnader hänförliga till 2020/2021.
Not 6 Arvode till revisorer
Bright Norr AB
Revisionsuppdrag - föreningen *)
Revision av projektredovisning
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revision av tre projektredovisningar
*) Utfall 2021/2022 avser revision av såväl 2020/2021 som 2021/2022
Not 7 Anställda och personalkostnader
Löner och sociala kostnader
Styrelse
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
Totala löner och sociala kostnader

2021-07-01
-2022-06-30

2020-07-01
-2021-06-30

59 275
21 875
81 150

0
0
0

0
0

76 875
76 875

2021-07-01
-2022-06-30

2020-07-01
-2021-06-30

25 000
136 020
45 839
206 859

0
55 780
16 332
72 112

Utbetalda löner och ersättningar avser projektledararvoden i externt finansierade projekt. I övrigt har
föreningen ingen anställd personal.
Not 8 Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
Avseende projekt:
-Cross Border
-Costa Rica

2022-06-30

2021-06-30

131 830
0
131 830

518 492
113 462
631 954
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Den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

Kristina Billberg
Ordförande

Annika Johansson

Fredrik Boström

Elki Sollenbring

Ingrid Lekander

Nor Alhaj

Helene Larhammar

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter
Bright Norr AB

Oskar Hettinger
Huvudansvarig auktoriserad revisor

Per Boström
Revisor
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