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Väst I

Arsredovisning

1 juli 2014 - 30 juni 2015

F ö rua ltn i n g s b erättel se

Årets verksamhet i sammandrag

Summø inbetalningar och räntor kr 7 033 597: -

T illko mm e r erh åll et te s tam ente Kr 600 000: -

B ev ilj ade for skning s ønslag kr7034000:-

Styrelsen för insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond
i Västra Sverige org.nr 802426-3090, i det följande Fonden,
avger härmed redovisning for Fondens femte verksamhetsår,
vilket omfattar 12 månader.

Fonden bildades av lionsklubbarna ivästra Sverige i april
2009 med ändamålet att stödja den patientnära cancer-
forskning som bedrivs i västra Sverige.
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I nsam I i ng sstiftelsen Li one Ca noarforsltnlngsfond i våatrâ Sverige
Org.nr 802426-3090

Info rmation o ch påv erkan kr 38 339: - 2,34 o/o

Ändamålskostnad kr 5 862: - 0,35 o/o

Administration kr 24 749: - 7,47 o/o

Insamlingskostnad kr 27 767: - 7,34 o/o

Totqlkostnad kr 90 777: - 5,57 o/o
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Bakgrund
Verksamheten föregicks av att Lionsklubbarna i västra Sverige år
2008 beslutade om att undersöka samt utreda möjligheten och
behovet av en regional cancerfond.

ilndamàt
Fonden skall rikta sitt forskningsstöd till den patientnära
cancedorskningen och bedrivas 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
ifråga.

Medel
Insamlade medel fonderas inte utan det 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. 9O-konto och är registrerat som insamlings-
stiftelse vid Länsstyrelsen iVästra Götalands län och vid Svensk
lnsamlingskontroll.

Främjande av ändamàlet
Fonden har under verksamhetsåret utbetalt kr 400 000. - av
tidigare års beslutade anslag samt kr 500 000: - av de av styrelse
under året beviljade forskningsanslagen om totalt kr 1 034 000: -.

Styrelsen anser därmed att Fondens ändamål är tillgodosedda för
verksamhetsåret.
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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 foljande
sammansättning:

Ordförande Lars Ersmarker, Lions Club Skövde

Vice ordförande Claes I Helgesson, Lions Club
Gbg/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 lnge Hävner, Lions Club Mariestad

Revisorer:
lngemar Venemyr, ordinarie
auktoriserad revisor

Lions Club Skövde/Ryd

Ingemar Karlsson, ordinarie Lions Club Tidaholm

Sune Eliasson suppleant KPMG, Skövde
auktoriserad revisor

Göran Sandberg, suppleant Lions Club Uddevalla

Vid Lions Distriktsmöte den 25 april2015 omvaldes fondens styrelse
gällande verksamhetsåret 2015-2016 samt beslutades att som
adjungerad ledamot utse Lars-Göran Larsson, Lions Club Lerum.

Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda
sammanträden. Därutöver har en stor mängd mailkontakter hållits
och eventuella beslut har konfirmerats vid nästkommande,
protokollförda sammanträde.
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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
För första gången har vår fond erhållit all kvarlåtenskap från en
avliden person. Bland tillgångarna ingår även en äldre bostads-
fastighet som är under forsäljning. Det totala värdet har vid
bokslutstillfâllet upptagits till 600 000: -. Se vidare "Händelser efter
verksa m hetsårets sl ut".

Insamlingar
Det totala insamlingsbeloppet jämte räntor uppgick till 1 033 597: -
kronor, en minskning med 16 135: - kronor eller 1,5o/ojämfört 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 kr 660 254: -, antingen genom att
arrangera aktiviteter direkt riktade till fonden eller i samband med
andra traditionella Lions aktiviteter. Arets bidrag från Lionklubbarna
var dock en nedgång med 69 369: - jämfört med föregående
verksamhetsår.

Minnesgåvor och bidrag
Minnesgåvor och bidrag från allmänheten foftsätter att öka och
uppgick till totalt 366 433:-, êh ökning med 18 o/o, vilket innebär att
uppskattningsvis 650-700 givare har uppmärksammat vår fond.

Marknadsforingen har till största delen skett genom lions-
medlemmarnas egna nätverk och genom klubbarnas utsedda
kontaktpersoner, som i sin tur har kontakt med den lokala pressen

och med de lokala begravningsbyråerna.
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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 cancersjuk-
domarna 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

I ionskl u bbarna, www. I ionscancerfond. se. Hemsidan u ppdateras

kontinuerligt bl.a. med information om aktuella insamlingsprojekt,
nyheter, forskn ingsreportage samt i nformation ti I I I ionsklubbarna.
Här finns även länkar till Cancerfonden med information om

cancersjukdomar, behandlingsmetoder och eventuella biverk-
ningar. Klubbarna kan även hämta information om fonden och
välja informationsmaterial för sina aktiviteter.

ldeellt 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 Gudrun Rytterlund-
Nordström. Fondens revisorer och ledamöter i forskningsrådet har
även de avstått arvode och ersättningar.

Fo rskn i ngsansla g oc h sti pendier
I januari 2015 utlyste fonden sitt femte ansökningstillfâlle för
forskningsanslag och ställde då totalt 1 000 000: - till förfogande
för forskning och stipendier.

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.
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Av kostnadsskäl avstod fonden från bred annonsering men med
positivt bemötande från Västra Götalandsregionen utlystes annon-
seringen på dess intranät. Fonden gav också ut en press-release

som förmedlades till klubbarnas kontaktpersoner.

Vid ansökningstidens utgång den 28 februari 2015, hade 44 ansök-
ningar inkommit om tillsammans 20,7 mkr.

Forskningsrådet

Som stöd till styrelsen i vetenskapliga frågor samt kring fordelning
av anslag från fonden, har stiftelsen med hjälp av
Jubileumsklinikens Cancerfond knutit till sig följande forskare:

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

Professor Eva Forssell-Aronsson
Avd. for 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 Cancedond Västs styrelse,
som fattar beslut, om vilka projekt som skall beviljas bidrag/stöd.

Forskningsrådet lämnade i april 2015 förslag till styrelsen om
sju olika forskningsprojekt. Se nedan under forskningsanslag.

B es I utad e fo rs kn i ngsanslag
Fondens styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 20 april
2015 att följa forskningsrådets förslag och beviljade de sju
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projekten totalt kr 1 034 000: -, varav kr 34 000: - tas av
ändamålsbestämda medel och i övrigt av årets avsättning.

En sammanställning av de beviljade forskningsanslagen biläggs
årsredovisningen, bilaga 1, samt finns publicerad på fondens
hemsida.

Hittills har vår fond under de fem år som fonden har haft verksam-
het bidragit med 4 895 600: - t¡ll 38 olika forsknings-projekt.
Antalet ansökningar har varit 148 vilket visar ett stort behov av
forskningsmedel till den forskningsverksamhet som bedrivs i

västra Sverige.

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

Verksamhetsårets totala kostnader uppgår till kr 90 1 17: -, vilket
motsvarar 8,7 o/o av intäkterna, exklusive erhållet testamente,
vilket är en fördubbling mot föregående år men kan till största
delen hänföras till inköp av informationsmaterial samt för den
nystartade servicetelefonen. I nkl uderas testamentet u ppgår total-
kostnaderna till 5,5 o/o.

Svensk insamlingskontroll har som normtal för motsvarande
kostnader max 25 o/o.

Inga investeringar har gjorts och ej heller några periodiseringar

Samarbetsavtal
Vid stiftelsens uppstart liksom vid utredningen om att eventuellt
bilda en regional insamlingsstiftelse har samarbete skett med
Jubileumsklinikens Cancerforskningsfond. Detta samarbete har
fortsatt under verksamhetsåret utifrån ett samarbetsavtal med
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Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer, org. nr
857200-8244. Avtalet omfattar möjligheter till gemensam
marknadsfôring och vissa administrativa tjänster.

H ändel ser efter verksam hetsårets sl ut.

Testamentet
Det glädjande besked som fonden erhöll i mars 2015 är mycket
uppskattat och har stimulerat verksamheten även om det har inne-
burit ett ökat ideellt engagemang både i styrelsen och i enskild
Lionsklubb.

Kvarlåtenskapen, bestående av bankmedel, lösöre och en bostads-
fastighet, har överforts till fonden och lösöret är avyttrat. Fastigheten
har under augusta 2015 utannonserats via mäklare och är såld per

den 1 september 2015. Vid bokslutstillfället har det totala värdet för
arvet upptagits till kr 600 000: - men då försäljningen inbringade ett
högre belopp än tidigare beräknat kommer den kvarlåtenskapen att
uppgå till kr 750 000: -.

Extra utlysning
Det har länge varit en önskan om att kunna bevilja projektbidrag till
forskning som beräknas pågå under flera år där vi kan avsätta
medel för succesiva utbetalningar.

Vår testamentsgåva ger oss nu den möjlighet och styrelsen har vid
sitt sammanträde den 19 augusti 2015 beslutat att under hösten
2015 utlysa ett anslag motsvarande kvarlåtenskapen att beviljas till
ett flerårsprojekt.

Anslag
Av årets beslutade anslag på tillsammans, kr 1 034 000:-, har vid
verksamhetsåret utgång utbetalts kr 500 000: - till fyra av
projekten. Av återstående belopp, 534 000: har 150 000. -
utbetalts i juli 2015.
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Avsättning
Medel, avsatta till ändamålet, uppgick vid räkenskapsårets utgång
til1204 400: - och utgör grund för en ny avsättning om tillsammans
en miljon kronor som beslutats vid styrelsemötet den19 augusti
2015.

Ny utlysning av forskningsanslag beräknas kunna ske i januari
2016.

Màlsättning
Styrelsen har antagit en verksamhetsplan för 2015-2016, i vilken
framgår att fonden önskar ett fortsatt gott samarbete med Lions-
klubbarna samt att gemensamt förstärka allmänhetens kunskap
om Lions Cancerfond Väst.

Målsättningen för verksamhetså ret 2015-2016 är, att intäkterna
skall uppgå till mer än 1,1 miljon kronor samt att kostnaderna ej
skall överstiga 5,0 o/o 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 stoft
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 for ett fortsatt
engagemang som kan ge fonden möjlighet att stödja med
ytterl igare forskni ngsbid rag.
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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, begravnings-
byråer, 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 mojlighet att ge bidrag till cancerforskningen i västra Sverige.
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Resultaträkning för Lions Cancerfond Väst

för tiden t juli 2014 t¡ll 30 juni 2015

Verksa m hetens intä kter: 20L4 07 0L-
20L5 06 30

20L3 07 0L-
20L4 06 30

Erhållna bidrae från Lionsklubbar 660 254: - 729 624: -

Erhållna bidrag från Allmänheten 366 433: - 308 652: -

Erhållet Testamente 600 000: -

Summa t 626 687: - 1 038 276: -

Verksamhetens kostnader: 20L4-2015 20t3-20L4
lnformation och påverkan 38 339: - 2924:-
Ända målskostnader
Forskningsanslag för ändamålet

5 862: -

1 000 000: -
8 173: -

1 000 000: -
Ad mi nistrationskostnader
(varav tillsynsavgifter 5 600: -)

24 149: - 24 507: -

lnsamlingskostnader 21767: - 9 L68: -

Finansiella intäkter: 20L4-20L5 20t3-20L4
Ränteintäkter 6 909: - tt 457: -

Arets resultat 543 4792 - 4 961: -
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Balansräkning för Lions Cancerfond Väst

Per 30 juni 2015
Tillgångar:

Not. 30 juni ãOLS 30 juni 2OL4

Eget kapital, avsättningar och skulder:

Not. 30 uni 2015 30 uni 2014

Not. 1 Eget ka
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Testamente 600 000: -

Banktillgodohavande 895 683: - 850 788: -

Upplupna räntor 149: - 1 565: -

Summa tillgångar 1495 832: - 852 354: -

Upplup. kostn. och förutbet. int. 534 000: - 400 000: -

Ändamålsbestämda medel Not.1 204 400: - 238 400: -
Balanserat kapital 757 432: - 2t3 952: -
Summa eset kaoital.
avsättningar och skulder t 495 832: - 852 353: -

Ändamåls-
bestämda
medel

Balanserat kapital Totalt
Eget kapital

lngående balans 238 400: - 213 953: - 452353: -

UtnWtiande:
tidigare års beslut 34 000: - 34 000: -
årets beslut -1 000 000: - - L 000 000: -
Arets resultat 543 479: - 543 479: -

Avsatt till forskning
enl. styrelsebeslut

L 000 000: - L 000 000: -

Utgående Balans 204 4O0: - 757 432: - 961 832: -
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lnga ställda panter eller ansvarsförbindelser

Redovrs n i ngs pri nc i per :
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med Arsredovisnings-
lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd for ideella föreningar.

Göteborg den 21 okto 2015

€--24

Lars Ersmarker
Ordförande

4

Gudrun ytterlund-Nordström

l./--. ,1
é/
Ingemar Venemyr

Au revrsor

Claes I Helgesson
Vice ordförande

Lothar
tjänstg.

help,
e re

lngemar Karlsson
Revisor

rs Brorsson

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har
avgivits den 23 d<¿.=rther ZoK

/4-

Sune tasson
/e//o.rJ-a/ ,æ:,!az-
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Revisionsberättelse

Till styrelsen i Lions Cancerforskningsfond i Västra Sverige, org. nr 802426-3090

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Lions Cancer-
f orskn i n gsf ond i Västra Sveri ge f ör rä kenskaps fu et 201 4-07 -O1 -
20't 5-06-30.

Sty re I se ns a nsva r f ö r å rs redovi s ni ng e n

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovis-
ning som ger en rättvisande bild enligt årsredovlsningslagen och
för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av
vår revision, Granskningen har utförts enligt god revisionssed.
För de auktoriserade revisorerna innebär detta att de utfört revis-
ionen enligt International Standards on Auditing och god revis-
ionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att de auktoriserade
revisorerna följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revis-
ionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredov¡sningen inte in-
nehåller väsentliga fela ktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Re-
visorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel Vid
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredo-
visningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk-
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten
i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en ut-
värdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som
har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i re-
dovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presen-
tationen i årsredovisningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en re-
vision av styrelsens förvaltning för Lions Cancerforskningsfond i

Västra Sveri ge f ör rä kenska ps àr et 201 4-07 -O1 -20 1 5-06-30.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftel-
selagen och stiftelseförordnandet

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen
på grundval av vår revision Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver
vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åt-
gärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om nå-
gon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om
det finns skäl för entledigande.

Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller års-
redovisn ingslagen

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Enlìgt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid
m ed stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller å rsredovisningsla-
gen.

Skövde den 23 december 20I5

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättv¡sande bild av Lions Cancerforskningsfond i Västra Sveriges
finansiella ställning per den 30 juni 2015 och av dess finansiella
resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Sune on
Auktorìserad revisor




