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Intern årsberättelse 

1 juli 2015 – 30 juni 2016 
 

Årets verksamhet i sammandrag 
 

Intäkter 
Summa inbetalningar och räntor Kr  1 264 048: -  

Tillkommer donation och testamente Kr 1 166 006: - 
 

Kostnader 
Information och påverkan kr     4 175: - 

  

0,18 % 
Ändamålskostnad Kr    2 996: - O,13 % 
Administration Kr 20 243: - 0,83 % 
Insamlingskostnad        Kr 20 925: - 0,87 % 
Total kostnad Kr 48 339: - 1,99 % 

 
 

Beviljade forskningsanslag kr 1 750 000 : - 
   

 
 
 
Utöver den officiella årsredovisningen lämnar styrelsen här information 
till Lionsklubbarna i distrikt 101VG om fondens bakgrund och senaste 
årets verksamhet. 

 
Bakgrund 

Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i Västra Sverige 
(Lions Cancerfond Väst), org.nr 802426-3090, bildades av 
lionsklubbarna i västra Sverige i april 2009 med ändamål att stödja 
den patientnära cancerforskningen som bedrivs i västra Sverige.

http://www.lionscancerfond.se/
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Redovisning av verksamheten 2015-2016 
Fastställd av styrelsen den 26 oktober 2016 

Styrelsen för Lions Cancerfond Väst lämnar härmed sin verksamhets-
berättelse för verksamhetsåret 2015-2016. 

Bildandet av Fonden 2009 föregicks av att Lionsklubbarna i västra 
Sverige år 2008 beslutade om att undersöka samt utreda möjligheten 
och behovet av en regional cancerfond. 

Ändamål 
Fonden skall rikta sitt forskningsstöd till den kliniska cancerforskning, 
som bedrivs av forskare, läkare och annan sjukvårdspersonal 
verksamma i västra Sverige. 

Fonden är oberoende och alltså inte knuten till någon institution, vilket 
gör att all cancerrelaterad forskning som bedrivs kan komma i fråga. 

Medel 
Insamlade medel fonderas inte utan de medel som inkommer från 
lionsklubbarna och från allmänheten i form av gåvor och testamenten 
under ett verksamhetsår skall enligt stadgarna utdelas till forskningen 
senast nästkommande år. 

Fonden får inga medel från stat, landsting eller kommun. 
Fonden har ett s.k. 90-konto och är registrerad som insamlingsstiftelse 
vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län och vid Svensk Insamlings-
kontroll. 

Främjande av ändamålet 
Fonden har under verksamhetsåret utbetalt dels kr 1 000 000: - till sex 
olika forskningsprojekt och dels kr 750 000: -till ett särskilt projekt som 
har kunnat finansieras tack vare det arv som Fonden erhöll i mars 2015. 
Se även bilaga nr 1. Styrelsen anser därmed att Fondens ändamål är 
tillgodosedda för verksamhetsåret. 

  

http://www.lionscancerfond.se/
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Organisation 
Fonden stiftades av Lions distrikt 101 VG, som enligt stadgarna utser 
styrelse och revisorer. 

Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft följande 
sammansättning: 

Ordförande Lars Ersmarker, Lions Club Skövde 
Vice ordförande Claes I Helgesson, Lions Club  
 Göteborg-Gathenhielm,  tillika webbmaster 
Sekreterare Rolf Lövgren, Lions Club Sotenäs 

Kassör Lars Brorsson, Lions Club Falköping 

Ord. ledamot Gudrun Rytterlund-Nordström, Strängnäs 

Suppleant Lothar Schelp, Lions Club Skövde/Ryd 
Suppleant Inge Hävner, Lions Club Mariestad 

Revisorer: 
Ingemar Venemyr, ordinarie Lions Club Skövde/Ryd 
Auktoriserad revisor 

Ingemar Karlsson, ordinarie Lions Club Tidaholm 
Sune Eliasson suppleant KPMG, Skövde 
Auktoriserad revisor 

Göran Sandberg, suppleant Lions Club Uddevalla 
Vid Lions Distriktsmöte den 23 april 2016 omvaldes ovannämnda leda-
möter samt utökades styrelsen med Lars-Göran Larsson, Lions Club 
Lerum, gällande verksamhetsåret 2016-2017. 

Sammanträden 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda samman-
träden. Därutöver har en stor mängd mailkontakter hållits och eventu-
ella beslut har konfirmerats vid nästkommande protokollförda samman-
träde.  
 

http://www.lionscancerfond.se/
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Placeringspolicy 
Stiftelsens medel skall, i avvaktan på anslagsutdelning, placeras utan 
medvetet risktagande, på inlåningskonto i svensk bank eller på därmed 
likvärdigt sätt, varvid största avkastning på stiftelsens medel skall 
eftersträvas. 

Verksamheten 
Testamente 
Under förra verksamhetsåret erhöll Fonden all kvarlåtenskap från en 
avliden person. Per den 30 juni 2015 uppskattades tillgångarna till kr 
600 000: -. Under 2015/2016 har fastigheten avyttrats och den totala 
kvarlåtenskapen blev hela kr 766 006: -. Då detta blev ett extra ordinärt 
tillskott beslutade styrelsen om att utlysa ett särskilt anslag på kr 
750 000:--. Se vidare under rubriken forskningsanslag. 

Donation 
I december 2015 fick Fonden en donation om kr 1 000 000: - av en 
privatperson, som uppmärksammat Lions och Fondens ideella arbets-
insatser. Beloppet är överfört till ändamålsbestämda medel och kommer 
att ingå i utlysningen i januari 2017. 

Insamlingar 
Det totala insamlingsbeloppet jämte räntor uppgick till 1 264 048: - 
kronor, en ökning med 230 451: - eller 18,2 % % jämfört med 
föregående verksamhetsår. Fonden har även detta verksamhetsår fått 
en god respons hos flertalet lionsklubbar i västra Sverige som aktivt har 
bidragit till Fonden med 801 748: -, en ökning med 141 494:- eller 17,6 
% i flera fall genom nya aktiviteter i samarbete med andra organisationer 
för cancerforskningen. 

Minnesgåvor och bidrag 
Minnesgåvor från allmänheten ökade med 35,6 % till 248 905: - bl.a. 
genom fler riktade dödsannonser. 

Även bidragen ökade och då med 32,5 % till 192 494: - exkl. arv och 
donationsmedlen. Också bidrag från företag och föreningar har ökat. 

http://www.lionscancerfond.se/
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Totalt har ca 750-800 givare uppmärksammat vår fond med gåvor och 
bidrag.  

En sammanställning 
av verksamheten 22 januari 2010 till 30 juni 2016 framgår av bilaga 2. 

Marknadsföringen  
har till största delen skett genom lionsmedlemmarnas egna nätverk och 
genom klubbarnas utsedda kontaktpersoner, som i sin tur har kontakt 
med den lokala pressen och med lokala begravningsbyråer. 

Styrelsens ledamöter och suppleanter har deltagit och informerat vid olika 
sammankomster inom lionsdistriktet och vid tre tillfällen har även årets 
forskare deltagit med information om cancersjukdomarna och sin 
forskning. 
 

Hemsidan 
Hemsidan har uppdaterats och har nu ett mer publikt utseende.  Denna 
är en viktig marknadskanal för att nå ut till allmänheten och 
lionsklubbarna, www.lionscancerfond.se. Hemsidan uppdateras 
kontinuerligt bl.a. med information om aktuella insamlingsprojekt, 
nyheter, forskningsreportage samt information till lionsklubbarna.  

Här finns även länkar till Cancerfonden med information om 
cancersjukdomar, behandlingsmetoder och eventuella biverkningar. 
Klubbarna kan även hämta information om Fonden och välja 
informationsmaterial för sina aktiviteter. 
 
Ideellt arbete 
Precis som i alla aktiviteter och projekt, som Lions bedriver, genomförs 
arbetet helt ideellt och inga andra ersättningar än reseersättningar 
avseende styrelse- och informationsmöten har belastat Fonden. Arbetet 
med att utfärda högtids- och minnesblad har även i år skötts utan 
ersättning av styrelseledamoten Gudrun Rytterlund-Nordström. Fondens 
externa revisorer och ledamöter i forskningsrådet har även de avstått 
från arvode och ersättningar. 

http://www.lionscancerfond.se/
http://www.lionscancerfond.se/
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Forskningsanslag och stipendier 
I januari 2016 utlyste Fonden sitt sjätte ansökningstillfälle för forsknings-
anslag och ställde då 1 000 000: - till förfogande. Ytterligare 750 000: - 
utlystes som ett särskilt anslag med anledning av det testamente som 
Fonden erhöll i mars 2015. Beloppet skulle avse ett mer långsiktigt 
forskningsprojekt.   

I enlighet med Fondens stadgar kan ansökan göras av alla forskare, 
läkare och annan sjukvårdspersonal som är verksamma vid sjukhus och 
vårdinrättningar i hela västra Sverige. 

Av kostnadsskäl avstod Fonden från bred annonsering men med positivt 
bemötande från Västra Götalandsregionen utlystes annonseringen på 
dess intranät. Fonden gav också ut en pressrelease som förmedlades till 
klubbarnas kontaktpersoner. 

Vid ansökningstidens utgång den 29 februari 2016, hade 29 ansökningar 
inkommit om tillsammans 13,4 mkr. 
 
  

http://www.lionscancerfond.se/


 

   
 
 

 
Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i Västra Sverige 

Org.nr 802426-3090   www.lionscancerfond.se   Bankgiro 900-1926 
7 

 

Forskningsrådet 

Som stöd till styrelsen i vetenskapliga frågor samt kring fördelning av 
anslag från Fonden har stiftelsen knutit till sig följande forskare: 

Professor emeritus Ragnar Hultborn 
Avd. för Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 

Professor Eva Forssell-Aronsson 
Avd. för Radiofysik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 

Professor Göran Stenman 
Director Sahlgrenska Cancer Center 

Från Fondens styrelse har Lionsmedlemmarna Claes I Helgesson, 
Lothar Schelp och Lars-Göran Larsson deltagit i Forskningsrådets arbete. 
Forskningsrådets bedömning av inkomna forskningsprojekt görs efter 
projektets vetenskapliga kvalitet, relevans och behov. Rådet lämnar 
därefter ett förslag till Lions Cancerfond Västs styrelse, som fattar beslut, 
om vilka projekt som skall beviljas bidrag/stöd. 

Forskningsrådet lämnade i april 2016 förslag till styrelsen om sju olika 
forskningsprojekt. Se nedan under forskningsanslag. 

Beslutade forskningsanslag 
Fondens styrelse beslutade vid sitt 
sammanträde den 13 april 2016 att 
följa forskningsrådets förslag och 
beviljade sex olika projekt totalt kr    
1 000 000 samt ytterligare 750 000 
kr till ett mer långsiktigt projekt. 

Anslag 
Samtliga beslutade anslag på tillsammans, kr 1 750 000:-, har utbetalts 
under verksamhetsåret. 

En sammanställning av de beviljade forskningsanslagen biläggs 
årsredovisningen, bilaga 1, och finns också publicerad på Fondens 
hemsida.  

http://www.lionscancerfond.se/
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Hittills har vår fond under de sex år som Fonden har haft verksamhet 
bidragit med 6 645 600: - till 45 olika forskningsprojekt. Antalet 
ansökningar har varit 176 vilket visar på ett stort behov av forsknings-
medel till den forskningsverksamhet som bedrivs i västra Sverige.   
 

Kostnader 
Fonden har ingen anställd eller arvoderad personal utan verksamheten 
bedrivs ideellt i enlighet med Lions etik och syften.  

Verksamhetsårets totala kostnader uppgår till kr 48 339: -, vilket 
motsvarar 1,99 % av intäkterna. Exklusive donation och testamente 
uppgår kostnaderna till 3,83 %. 

Svensk insamlingskontroll har som normtal för motsvarande kostnader 
max 25 %. 

Händelser efter verksamhetsårets slut. 
Antalet ”annonserade begravningar”, d.v.s. där det i dödsannonsen 
anges vår fond som mottagare av minnesgåvor, har succesivt ökat i antal 
och belopp efter det att Fonden anskaffat s.k. gåvotelefon, 020-33 44 44. 

Avsättning 
Utifrån att Fondens stadgar föreskriver att inga medel skall fonderas, 
har styrelsen beslutat att sammanföra tidigare  

Eget kapital    213 952:91 

och föregående års resultat  543 479:55 

med avsatta medel  204 400: - 

till kontot ändamålsbestämda medel 961 832: - 

Detta belopp – tillsammans med verksamhetsårets resultat på kr 631 715 
– kommer att ligga till grund för nästa utlysning, som beräknas ske i 
januari 2017. 

  

http://www.lionscancerfond.se/
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Målsättning 
Styrelsen har antagit en verksamhetsplan för 2016-2017, i vilken framgår 
att Fonden önskar ett fortsatt gott samarbete med Lions-klubbarna för att 
gemensamt förstärka allmänhetens kunskap om Lions Cancerfond Väst. 

Målsättningen för verksamhetsåret 2016-2017 är, att intäkterna skall 
uppgå till mer än 1,3 miljon kronor samt att kostnaderna ej skall överstiga 
5,0 % vilket varit Fonden målsättning sedan start.  

 

Cancerforskning i västra Sverige 
Trots betydande framsteg i cancerforskningen är behovet av ytterligare 
forskning mycket stort. 

Glädjande är att det bland forskare, läkare och annan sjukvårdspersonal 
vid våra sjukhus i västra Sverige finns ett stort intresse av att engagera 
sig i arbetet med att forska, analysera och göra studier för att förbättra 
diagnostik och behandling för de som drabbas av cancer. 

Detta var en av de avgörande anledningarna till att Lions i västra Sverige 
startade Fonden. Det är styrelsens förhoppning att både lionsklubbarna 
och allmänheten känner för ett fortsatt engagemang som kan ge Fonden 
möjlighet att stödja med ytterligare forskningsbidrag.  

 

Tack 
Styrelsen vill framföra ett varmt och innerligt tack till alla gåvogivare och 
anhöriga som riktat minnesgåvor till vår fond. Styrelsen vill också 
framföra ett stort tack till alla lionsklubbar, begravningsbyråer, 
församlingar, ledamöter i forskningsrådet samt Fondens revisorer för ett 
gott samarbete. Allt stöd och arbete som nedlagts till gagn för Fondens 
verksamhet har tillsammans bidragit till vår fonds möjlighet att ge bidrag 
till cancerforskningen i västra Sverige. 

 

http://www.lionscancerfond.se/


 

   
 
 

 
Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i Västra Sverige 

Org.nr 802426-3090   www.lionscancerfond.se   Bankgiro 900-1926 
10 

 

Resultaträkning för Lions Cancerfond Väst 

för tiden 1 juli 2015 till 30 juni 2016 
 

 

 
Verksamhetens kostnader: 2015-2016 2014-2015 
Information och påverkan                 4 175: -  38 339: - 
Ändamålskostnader                  2 996: -   5 863: - 

     Administrationskostnader 
(varav tillsynsavgifter 5 600: -) 

              20 243: - 24 149: - 

Insamlingskostnader      20 925: - 21 766: - 
Summa kostnader     48 339: - 90 117: - 

 
 

Forskningsanslag: 2015-2016 2014-2015 
Beslutade och utbetalda          1 750 000: -  1 000 000: -

   
Årets resultat 631 715: -  543 479: - 

 

Verksamhetens intäkter: 2015 07 01- 
2016 06 30 

2014 07 01- 
2015 06 30 

Erhållna bidrag från Lionsklubbar 801 748: -         660 254 : - 
Erhållna bidrag från allmänheten 453 599: - 366 433: - 
Erhållet donation /testamente             1 166 006: - 600 000: - 
Ränteintäkter   8 701:-     6 909: - 

 Summa intäkter             2 430 054: -       1 633 596: - 

http://www.lionscancerfond.se/


 

   
 
 

 
Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i Västra Sverige 

Org.nr 802426-3090   www.lionscancerfond.se   Bankgiro 900-1926 
11 

 

Balansräkning för Lions Cancerfond Väst 
per 30 juni 2016 

Tillgångar:   
                    30 juni 2016 30 juni 2015 

 

  Testamente -:- 600 000: - 
Banktillgodohavande 1 599 228: - 895 683: - 
Upplupna räntor                    225: -               149: - 
Summa tillgångar 1 599 453: - 1 495 832: - 

 
Eget kapital, avsättningar och skulder: 

  Not. 30 juni 2016 30 juni 2015 
Upplup. kostn. och förutbet. int.     5 906: -   534 000: - 
Ändamålsbestämda medel Not.1           961 832: -        204 400: - 
Balanserat kapital   Not .2           631 715: -        757 432: - 
Summa eget kapital,   
avsättningar och skulder 

        1 599 453: -      1 495 832: - 

Not 1 
Till ändamålsbestämda medel har överförts:    

Eget kapital  213 952:-  
Föregående års resultat        543 479:- 
Avsatta medel 204 400:- 
Summa 961  832:- 
 

Not 2 
Balanserat kapital: 
Per 30 juni 2016 avses årets resultat          631 715: - 

Inga ställda panter eller ansvarsförbindelser. 
Redovisningsprinciper: 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. 
  

http://www.lionscancerfond.se/


 

   
 
 

 
Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i Västra Sverige 

Org.nr 802426-3090   www.lionscancerfond.se   Bankgiro 900-1926 
12 

 

Bilaga 1 
Beviljade anslag 2016 enligt styrelsebeslut 2016-04-13 

Namn Adress Rubrik Beviljat anslag 
Jonas 
Hugosson 

Avdelningen för 
Urologi, Sahlgrenska 
akademin 

Är riktade biopsier med MR/TRUS-fusion bättre än 
kognitivt riktade biopsier på att finna signifikant 
prostatacancer? 

Särskilt anslag för 
ett längre projekt 

750 000:- 

Ka-Wei Tang Sahlgrenska 
Universitets-sjukhuset 
Avd för Klinisk 
Mikrobiologi 

Mikrobiella orsaker till cancer hos 
immunsupprimerade patienter 

Delfinansiering 
200 000:_ 

Lars Möllgård Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 
Sekt f Hematologi & 
Koagulation 

Immunologisk behandling av Kronisk 
Myelomonocytleukemi (KMML) 

Delfinansiering 
150 000:- 

Anna 
Nordenskjöld 

Onkologisekt., 
Medicinkliniken, Södra 
Älvsborgs sjukhus, 
Borås 

Progesteronreceptorn som prediktor för nyttan av 
endokrin bröstcancerbehandling 

Delfinansiering 
200 000:- 

Mia Johansson VO Onkologi, 
Jubileumskliniken, 
Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 

Röst- och livskvalitetspåverkan efter transoral 
laserkirurgi jämfört med  strålbehandling vid tidig 
stämbandscancer 

Delfinansiering 
150 000:- 

Mattias 
Andersson 

Göteborgs Universitet 
Inst. för Biomedicin 

Fortsatt utveckling av ny målriktad behandling för 
adenoid cystisk cancer 

Delfinansiering 
150 000:- 

Parmida Ranji Avd. för kirurgi, Inst. för 
Kliniska Vetenskaper, 
Sahlgrenska Östra 
Sjukhuset 

Identifiering av patienter med aggressiv och 
drogresistent kolorektal cancer genom bestämning 
av YES1 och TYMS genamplifiering 

Delfinansiering 
150 000:- 

Summa   1 750 0000 

 
2016 års anslagsmottagare från vänster: Mia Johansson, Ka-Wei Tang, Mattias 
Andersson, Lars Möllgård, Parmida Ranji, Jonas Hugosson och Anna Nordenskjöld. 

http://www.lionscancerfond.se/
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Bilaga 2 

Sammanställning av Lions Cancerfond Västs verksamhetsresultat  
för tiden 22 januari 2010 till 30 juni 2016 

 

Tid  Intäkter             Kostnader, kr           i %               Forskningsbidrag          

22/1-10 – 30/6 -11    1 304 955: -   131 551: -      10,00       845 000: -  

1/7-11 -30/6 2012        1 065 123: -  30 075: -        2,83 850 000: -                 

1/7-12 -30/6 2013      1 161 805: -      61 264: -         5,28     1 061 600: -     

1/7-13 – 30/62014    1 049 733: -      44 772: -        4,27  1 105 000: -            

1/7-14 – 30/6 2015   1 033 597: -     90 117: -     5,51   1 034 000: -                                    
Tillkommer testamente 600 000: - 

1/7-15 – 30/6 2016  1 264 048: -  45 487: -  1,52     1 750 000: -                   
Tillkommer testamente 169 060: - + donation 1 000 000: - 

Summa 8 648 320: - 403 265: -         4,66      6 645 600: -                 

 

 

http://www.lionscancerfond.se/
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