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Svenska Läkare mot Kärnvapen är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som 

bildades 1981. Föreningen har sitt säte i Stockholm. Föreningens syfte anges i 

ändamålsparagrafen i stadgarna: ”att sprida kunskap om kärnvapnens medicinska effekter 

samt att genom vetenskaplig forskning bidraga till denna kunskap. Målet är att stärka 

opinionen mot kärnvapen, så att kärnvapenkrig förhindras.”  

 

Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar med informations- och påverkansarbete gentemot 

politiska beslutsfattare, organisationer, myndigheter, opinionsbildare och en intresserad 

allmänhet. Vi främjar forskning om kärnvapnens effekter och verkar för en faktabaserad 

debatt om hotet från kärnvapen och behovet av kärnvapennedrustning.  

 

Tidskriften Läkare mot Kärnvapen utkommer fyra gånger om året till samtliga medlemmar. 

Den sprids även till andra yrkesgrupper mot kärnvapen, Danske Laeger Mod Kernevaben 

samt till politiker, bibliotek, journalister och övriga prenumeranter. Digitalt finns Läkare mot 

Kärnvapen även på Svenska Läkare mot Kärnvapens hemsida. Den tryckta tidningen har en 

upplaga på ca 3 500 exemplar.  

 

Svenska Läkare mot Kärnvapen är den svenska föreningen i paraplyorganisationen IPPNW 

(International Physicians for the Prevention of Nuclear War). Vi är vidare anslutna till Svensk 

Insamlingskontroll genom vårt innehav av två 90-konton, PG 90 10 90-1 och BG 901–0901, 

medlem i Giva Sverige (tidigare Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII), samt 

associerad förening i Svenska Läkaresällskapet. 

 

Svenska Läkare mot Kärnvapen har systerorganisationer i ett sextiotal länder och IPPNW har 

sitt huvudkontor i Boston. Svenska Läkare mot Kärnvapen är i regelbunden kontakt med 

medlemmar, kontor och personal i IPPNW i alla världsdelar.   

 

Vi samarbetar i arbetet för en kärnvapenfri värld inom ICAN (International Campaign to 

Abolish Nuclear Weapons), i det svenska Nätverket för kärnvapennedrustning och Fredsam i 

Göteborg samt vid behov med enstaka eller grupper av freds- och nedrustningsorganisationer. 

ICAN grundades 2007 av IPPNW och samlar gräsrotsorganisationer från hela världen med 

olika inriktningar i arbetet mot kärnvapen. I augusti 2022 var fler än 650 organisationer i 107 

länder registrerade som partners till ICAN. Svenska Läkare mot Kärnvapen sitter i ICAN:s 

globala styrgrupp sedan 2012. Vi var med och tog emot Nobels fredspris för ICAN i Oslo 

2017. Nätverket för kärnvapennedrustning samlar cirka 15 organisationer i Sverige och 

arrangerar tillsammans seminarier, möten och sprider information och kunskap om 

kärnvapenfrågan. Vi är NGO-koordinatorer i Riksdagens nätverk mot kärnvapen sedan 2012.  

 

Svenska Läkare mot Kärnvapen har sedan lång tid tillbaka årligt verksamhetsstöd från Folke 

Bernadotteakademin, FBA. Vi mottar regelbundna och generösa ekonomiska bidrag från 

medlemmar och stödpersoner. På grund av att vår medlemskår till stor del består av äldre 

medlemmar behöver föreningen på sikt troligtvis lita till extern finansiering av verksamheten i 

större utsträckning. Ännu ser vi dock ingen betydande minskning i den totala gåvointäkten 

under året. Föreningen genererar drygt 64 procent av intäkterna internt. Genom åren har några 

företag med mindre summor skänkt gåvor till vår verksamhet medan under detta 

verksamhetsår skänkte ett företag 100 000 kr. Vi har under verksamhetsåret emottagit ett arv 
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av en avliden tidigare associerad medlem, arvet utgjordes av aktier till ett värde av en miljon 

kronor.  

 

Statliga bidrag tillsammans med en ansvarsfull förvaltning av föreningens resurser har gett 

föreningen en god och välskött ekonomi som möjliggör genomförandet av självständiga 

projekt med goda resultat.  

Viktiga externa faktorer som påverkar Svenska Läkare mot Kärnvapen är kopplade till den 

politiska utvecklingen på kärnvapenområdet. Vi genomför löpande omvärldsanalys och har 

beredskap för snabba informationsinsatser. Under verksamhetsåret var verksamheten starkt 

påverkad av Rysslands invasion av Ukraina samt Natofrågan. Det blev dels ett ökat fokus på 

kärnvapen, risken för kärnvapenkrig samt Sveriges förhållande till kärnvapenavskräckning 

och huruvida kärnvapen kan komma att placeras på svensk mark.  

 

Svenska Läkare mot Kärnvapens främsta aktiviteter under räkenskapsåret har syftat till att 

profilera föreningen ytterligare som läkarförening och som expert på nedrustning i debatt och 

media. Nedan följer några exempel. 

 

Påverkansarbete och möten 

Vi har på flera olika möten, i samarbeten och som föreläsare mött företrädare för det 

socialdemokratiska partiet inför deras partikongress med syfte att ge information om 

kärnvapen och FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Vi har även haft kontakt och 

träffat andra partier för att diskutera vägar framåt för kärnvapennedrustning samt bistått med 

informationsmaterial och argument.  

 

Vi har deltagit på flera digitala möten med UD:s enhet för nedrustning och icke-spridning, 

haft möten med Tredje AP-fonden och banker. Våren präglades av Natodebatten i Sverige och 

föreningen tog fram underlag och förslag på hur Sverige kan verka för nedrustning även som 

Natomedlem.  

 

I juni deltog vi på det första statspartsmötet för FN:s konvention om förbud mot kärnvapen i 

Wien. Vi följde översynskonferensen av icke-spridningsavtalet om kärnvapen. 

 

Seminarier 

Vi deltog på Kastellholmssamtalen på Åland tillsammans med bland annat f.d statsminister 

Stefan Löfven samt anordnade ett välbesökt expertseminarium om kärnvapnens humanitära 

konsekvenser. 

 

Rapporter och publikationer 

Under hösten 2021 släppte vi en rapport om AP3:s investeringar i kärnvapenbolag som fick 

stor medial uppmärksamhet. Vi har även släppt en rapport över svensk vårdkapacitet i 

händelse av att ett kärnvapen detonerar över Stockholm. Den genererade viss medial 

uppmärksamhet och har gett medlemmar bra ingång in till politiker och media. Vi släppte 

också en populärvetenskaplig bok, utgiven på Santérus förlag, baserad på en avhandling om 

hur den svenska nedrustningsidentiteten formades under Kalla kriget kan ses ur ett 

genusperspektiv. Författare är forskaren Emma Rosengren från Stockholms universitet som vi 

anställde för detta projekt.  
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Informationsarbete 

Under verksamhetsåret har Lär om Kärnvapen genomgått en omarbetning och fått nytt 

utseende som är mer tillgängligt och tydligt. I samband med Rysslands invasion av Ukraina 

märkte vi en raketartad ökning besökande till vår kunskapsdatabas Lär om Kärnvapen, inte 

minst från Ryssland och Ukraina. Vi antog därför en praktikant från Uppsala universitet som 

översatte databasen från svenska till ryska.  

 

Vi har givit ut fyra nummer av vår medlemstidning ”Läkare mot Kärnvapen”. Vi har också 

omarbetat tidningen utseende- och innehållsmässigt. Under verksamhetsåret har vi nylanserat 

vår podcast Atombombspodden.  

 

ICAN 

Inom ramen för ICAN har vi deltagit både på styrelsemöten för den internationella 

styrgruppen där vi har en plats sedan 2012, samt deltagit på ICAN Europamöten och ett 

kampanjmöte som ICAN anordnade i juni.  

 

Övrigt 

På Hiroshimadagen 2022 delades årets anti-atombomsdiplom åter ut i Storkyrkan i 

Stockholm. Diplomet gick i år till författaren och journalisten Anita Goldman med 

motiveringen att hon i många år varit en stark röst i samhällsdebatten där hon 

talar mot militarism, krig och kärnvapen. Vi arrangerade även ett möte i Göteborg. Vi skrev 

en debattartikel i Expressen tillsammans med International Federation of Medical Students 

Association Sweden, med titeln ”Som Natomedlem måste Sverige minnas Hiroshima”. 

 

Vi bedömer att det arbete Svenska Läkare mot Kärnvapen gjorde under verksamhetsåret har 

lett till flera viktiga måluppfyllelser. Vi har deltagit i möten och seminarier och efterfrågats 

för vår kunskap om medicinska konsekvenser av kärnvapen samt om FN:s konvention om 

förbud mot kärnvapen. Vi tror på långsiktighet och ser därför inte till kortsiktiga 

måluppfyllelser utan ökad dialog och förståelse för vårt perspektiv menar vi är en viktig 

måluppfyllelse. Detta är ett värdefullt mål för oss i syftet att skapa ett bredare, starkare och 

långsiktigt engagemang i Sverige.  

 

En viktig del av vår måluppfyllelse är genomslaget för Svenska Läkare mot Kärnvapens 

informationsinsatser. Svenska Läkare mot Kärnvapen har under våren påverkats starkt av 

Rysslands invasion av Ukraina och det medföljande ökade kärnvapenhotet. Vår 

kunskapsdatabas Lär om Kärnvapen hade en ökning på över 2000 procent unika besökare 

under februari till april där en stor del besökare kom från Ryssland och Ukraina. Även antalet 

besökare på vår hemsida slmk.org ökade och vi fick flera följare på sociala medier. Många 

har uttryck oro för det ökade kärnvapenhotet och vi har även tagit hjälp av en psykolog för att 

få tips på vad enskilda individer kan göra när kärnvapenhotet känns överväldigande. 

 

Vi har medverkat i 31 medier, en betydande ökning som till viss del beror på det aktualiserade 

kärnvapenhotet. Vi publicerat 13 debattartiklar i 26 olika medier, samt 22 pressmeddelanden. 

Vi har under verksamhetsåret föreläst 15 gånger. 
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Vi försökte också komma ut i media under den korta men intensiva Natodebatt som hölls i 

Sverige under våren, med underlag om hur Sverige som Natomedlem ändå kan ta avstånd till 

kärnvapen. Främst Natomotståndare inom politiska partier och civilsamhälle var lyhörda för 

vårt budskap, medan media och Natoförespråkare inte tog in vårt perspektiv.  

 

Vi har nått ut till fler potentiella medlemmar i och med artiklar i sju läkartidningar och gratis 

annonser i sex läkartidningar. 

Regelbundet inför sammanträde för föreningens VU (verkställande utskott) och styrelse 

rapporteras antalet betalande medlemmar samt resultatet av insamlingsbrev som komplement 

till en rapport om det ekonomiska och finansiella läget. För de externt finansierade projekt 

som Svenska Läkare mot Kärnvapen bedriver finns separata planer och strategier för 

uppföljning av projektens genomförande, mål och delmål.  

 

Vi analyserar vårt mediala genomslag inför våra styrelsemöten och vi följer 

kärnvapendebatten noggrant. Vi för statistik över antalet besökare på hemsidan, 

prenumeranter och engagemang i sociala medier.  

 

Som innehavare av 90-konto redovisas och följs vår verksamhet upp både av Svensk 

Insamlingskontroll och av de rapporteringar och effektutvärderingar via vårt medlemskap i 

Giva Sverige. Årligen skriver vi en effektrapport som utvärderar verksamheten utifrån 

föreningens stadga med fokus på konkreta och tydliga effekter på verksamheten. 

 

Mätmetoder är mestadels kvalitativa eftersom målet - en kärnvapenfri värld - är långsiktigt 

och svårt att mäta i det kortsiktiga. Vi belyser trender och tendenser, genomslag för Svenska 

Läkare mot Kärnvapens budskap, politiskt intresse av kärnvapenfrågan och vårt perspektiv 

med mera och använder oss av lärdomarna i vårt fortsatta planerings, - utvärderings och 

implementeringsarbete.  

 

Som del i organisationsutveckling och lärande har vi deltagit på kurser via Globalportalen, 

dels om opinionsbildning och dels om sociala medier (TikTok och Instagram Reels) samt gått 

utbildning om annonsering på sociala medier via Social Zense. Vi har även deltagit på Giva 

Sveriges seminarier om Swish och Giving Tuesday samt deltagit på arbetsgivarorganisationen 

Fremias seminarier om lön och andra arbetsrelaterade frågor.  

 

I oktober 2020 anställdes Emma Rosengren på en projektanställning på 20% för att skriva en 

populärvetenskaplig bok, den anställningen avslutades i september 2021. Michaela de Verdier 

har varit sjukskriven på heltid under februari och gradvis på deltid fram till början av juni.  

 

Svenska Läkare mot Kärnvapen har liksom tidigare år haft en stabil utveckling både 

ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Jämfört med andra föreningar har medlemsantalet 

kunnat hållas på en relativt hög nivå och inom IPPNW har Svenska Läkare mot Kärnvapen 

bland den största andelen av landets läkarkår som medlemmar. 
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Svenska Läkare mot Kärnvapen har ett värdepappersinnehav i Swedbank Robur. Detta har en 

etisk inriktning och investeringarna är långsiktiga. Föreningen har fått ett arv i form av aktier 

som ligger i depå hos Swedbank. Planen är att på sikt avveckla aktieinnehavet. 

Av det totala redovisade värdet består aktieinnehavet av 19% och fonder 81%  

 

Vid bokslutet var 21 % placerat i svenska och globala aktiefonder, 20 % i en blandfond (med 

64 % i aktier och 36 % räntor), 23 % i företagsobligationsfonder. 

Fondinnehavet är placerat i Swedbanks Roburs etiska fonder: SR stiftelsefond, Swedbank 

Humanfond och SR Transition Global. Dessutom i företagsobligationsfonder: SPP -

företagsobligationsfond, Case Safe Play och Swedbank Robur Cor Bond Europé IG. 

 

Fonder och aktier (tkr)  21/22 20/21 

Redovisat värde 4 574 3 710 

Marknadsvärde 5 140 4 822 

 

Svenska Läkare mot Kärnvapen har konton i Swedbank och Landshypotek Bank. 

Tillgångarna på bankkonton ligger inom ramen för det statliga garantibeloppet på 1 050 000 

kr per bank. 

 

Likvida medel (tkr) 21/22  20/21 

Likvida medel årets början 

 

 1 741 1 748 

Årets kassaflöde 

 

                                       374                               7 

Likvida medel vid årets 

slut 2 115 1 741 

 

Svenska Läkare mot Kärnvapen tillämpar Giva Sveriges riktlinjer för sparande. 

 

Från Folke Bernadotteakademin har Svenska Läkare mot Kärnvapen under kalenderåret 2022 

fått verksamhetsstöd på 1 389 417 kr.  

 

Svenska Läkare mot Kärnvapens ekonomiska resultat blev i verksamheten ett överskott med 

1 370 129 kr och den finansiella sidan gav ett överskott med 3810 kr, varför resultatet slutade 

på 1 373 939 kr.  

 

Nyckeltal 21/22 20/21 19/20 18/19 17/18 

Resultat (tkr)  1 374 333  118 15 -235 

Totala intäkter (tkr) 4 388 3 027 2 711  2 720 2 366 

Eget kapital (tkr) 6 216 4 842  4 509  4 390 4 375 

Balansomslutning (tkr) 6 850 5 493 5 063 4 827 4 710 

Soliditet (%)       91 88 89 91 93 
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Föreningens medlemmar består av läkare, medicinstudenter och lärare vid medicinska 

fakulteter. Antalet betalande medlemmar uppgick vid verksamhetens utgång till 2072. 

Föregående år var antalet betalande medlemmar 2044. Under året har 58 nya medlemmar 

tillkommit. Eftersom medlemsåret följer kalenderår beräknar vi att ytterligare några 

medlemmar betalar mot slutet av året. Dessutom har föreningen ytterligare ett hundratal 

givare och stödpersoner i sitt register.  

 

Svenska Läkare mot Kärnvapen har under många år samarbetat med FIMK (Forskare och 

Ingenjörer mot Kärnvapen) och FIMK:s medlemmar erbjöds att bli associerade medlemmar i 

Svenska Läkare mot Kärnvapen, eftersom deras förening lades ner under 2011. Vid 

verksamhetsårets slut hade vi 151 medlemmar från FIMK. Även Svenska Tandläkare mot 

Kärnvapen (STMK) samt Sjuksköterskor, Sjukgymnaster och Analytiker mot Kärnvapen 

(SSAMK) erbjöds att ingå associerat medlemskap hos oss. Vid verksamhetsårets slut hade vi 

91 associerade medlemmar från STMK och 18 medlemmar från SSAMK. Medlemmar och 

stödpersoner får tidningen Läkare mot Kärnvapen fyra gånger om året och ett antal brev med 

nyheter om verksamheten samt har tillgång till hemsidan med nyheter om kärnvapen. 

 

Aktivitet i direkt ideellt arbete har inrapporterats från 41 personer med varierande 

arbetsinsatser från 1 till 61 dagar om året, totalt cirka 519 arbetsdagar. 
 

PG 901090–1 BG 901–0901. 

Svenska Läkare mot Kärnvapens förvaltning har bestått av en styrelse med nio ordinarie 

medlemmar och fem suppleanter. Styrelsen har träffats fyra gånger under året, varav alla helt 

eller delvis digitala p.g.a. covid-19. Styrelsen utser inom sig ett verkställande utskott (VU) 

som beslutar om löpande ärenden och som håller möten månadsvis via Zoom. 

Valberedningen bestod under första halvan av verksamhetsåret av Andreas Tolf som 

sammankallande, Christina Vigre Lundius och Leonore Wide. Vid årsmötet januari 2022 

ersattes Andreas Tolf av Jan Larsson och till sammankallande valdes Leonore Wide. 

 

Svenska Läkare mot Kärnvapen har ett kansli i Stockholm med anställd personal som leds av 

generalsekreteraren. En person, anställd på deltid som kassaförvaltare, har det övergripande 

ansvaret för föreningens långsiktiga ekonomiska förvaltning.                                                                                                          

Generalsekreterare Josefin Lind (100 procent).   

Kassaförvaltare Klas Lundius (5 procent). 

Ekonomi- och administrationsansvarig Jane Földes (50 procent).  

Kommunikationsansvarig digitala medier och politik: Clara Levin (100 procent). 

Ansvarig press och organisationsutveckling: Michaela de Verdier (100 procent).  

 

Projektanställd personal 
Projektanställd för bokskrivning: Emma Rosengren fram till 30 september 2021 (20 procent).  
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Christina Gotting har varit föreningens revisor, med Eva Stein som suppleant. Christina 

Gotting är auktoriserade revisorer hos Gotting Revision AB och Eva Stein är auktoriserad 

revisor hos Allegretto Revision AB. 

 

Föreningsrevisor har varit Kristina Olofsson med Bengt Lindell som suppleant. 

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning i kraft, General Data Protection 

Regulation (GDPR). Förordningen innebär ökad skydd för individen och tydligare 

ägandeskap hos individen för de egna personuppgifterna. Förordningen gäller för alla företag 

och organisationer i EU samt för de utanför EU som behandlar EU-medborgares 

personuppgifter.  

 

Till följd av GDPR har styrelsen för Svenska Läkare mot Kärnvapen tagit fram riktlinjer för 

hanteringen av personuppgifter samt ytterligare strukturella åtgärder. Det var ett omfattande 

arbete som fortlöper alltjämt för vidareutveckling och förfining av riktlinjer och rutiner. 

Dataskyddsombud för föreningen är generalsekreterare Josefin Lind.  

 

Svenska Läkare mot Kärnvapen kommunicerar med medlemmarna via post, e-mail, 

nyhetsbrev, hemsidan på www.slmk.org samt genom Facebook 

https://www.facebook.com/SLMK.1981 och Twitter IPPNWSweden, Instagram 

@svenskalakaremotkarnvapen samt genom tidningen Läkare mot Kärnvapen.  

 

www.slmk.org, www.läromkärnvapen.se, www.learnaboutnukes.com. Hemsidan 

www.icanw.se valde vi under året att peka om till ICAN:s sida med svenska organisationer.  

 

Globalportalen är ett internetbaserat forum genom vilket vi sprider vår information, 

www.globalportalen.se. 
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RESULTATRÄKNING 

 

 
 Not 2021-09-01 

2022-08-31 
2020-09-01 

2021-08-31 

Verksamhetsintäkter 2   

    

Medlemsavgifter  657 789 676 899 

Gåvor  2 230 608 921 063 

Bidrag  1 459 619 1 423 548 

Övriga intäkter  40 014  5 418 

Summa intäkter  4 388  030 3 026 928 

    

    

Verksamhetskostnader 3   

    

Ändamålskostnader  2 449 950 2 348 784 

Administrationskostnader  386 618 347 295 

Insamlingskostnader  181 333 177 321 

Summa kostnader  3 017 901 2 873 401 

    

    

Verksamhetsresultat  1 370 129 153 527 
    

Resultat från övriga 

värdepapper 

 

4                      3 833 176 070 

Övriga intäkter och liknande 

resultatposter 

 

 64 3 482 

Räntekostnader och 

liknande resultatposter 
 -87 -86 

Summa finansiella 

investeringar 

 3810  179 466 

    

ÅRETS RESULTAT  1 373 939 332 993 
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BALANSRÄKNING 

 
 

 Not 2021-09-01 

2022-08-31 

2020-09-01 

2021-08-31 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar  0 0 

Inventarier och datorutrustning 5   

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Övriga långsiktiga placeringar 6 4 574 411 3 710 408 

 

 

   

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fodringar 

Kundfordringar 

   

Övriga kortfristiga fordringar  90 631 8 209 

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 

 69 113 33 237  

Summa kortfristiga fodringar 

 

 159 744 41 446 

    

Kassa och bank  2 115 404 1 741 381 

 

    

Summa 

omsättningstillgångar 

  

2 275 148 

 

1 782 827 

 

 
    

SUMMA TILLGÅNGAR  6 849 559 5 493 236 
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EGET KAPITAL OCH 

SKULDER 

Not 2021-09-01 

2022-08-31 

2020-09-01 

2021-08-31 

    

Eget kapital    

Balanserat kapital  4 841 918  4 508 925 

Årets resultat  1 373 939 332 993 

Summa eget kapital  6 215 857 4 841 918 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  35 361 69 851 

Övriga kortfristiga skulder  31 907 28 772 

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 

7 566 435 552 695 

Summa kortfristiga skulder  633 702 651 318 

    

SUMMA EGET KAPITAL 

OCH SKULDER 

 6 849 559 5 493 236 
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NOTER 

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med 

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) samt Giva Sverige 

styrande riktlinjer för årsredovisning. 

 

Intäktsredovisning 

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 

Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsföres som huvudregel när gåvan sakrättsligt är 

genomförd. Om ett bidrag avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna 

period. Med gåvor avses främst insamlade medel från privatpersoner och företag. Begreppet 

bidrag används främst för att beteckna medel som erhållits av externa bidragsgivare efter 

ansökan. 

Gåvor och bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. I den mån det på balansdagen 

finns löften om bidrag från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell 

prövning.  

 

Bidrag från kommuner, landsting, stat m.fl.  

Som bidrag räknas likvida medel som en förening erhåller från en bidragsgivare som är ett 

offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär 

återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfyllts. 

Ett bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget utbetalats till föreningen. En förening 

som erhåller bidrag från en svensk myndighet eller kommun kan istället välja att intäktsföra 

bidraget redan i den period när myndigheten eller kommunen fattat ett beslut att bevilja 

bidraget. Om bidraget är till för att täcka specifika kostnader, sker intäktsredovisningen på 

sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget är avsett att täcka. 

Intäktsredovisning sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att bidraget 

inte kommer att återkrävas. 

Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. 

Inga bidrag nettoredovisas mot kostnader. 

Stöd som avser förvärv av anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde. Det 

innebär att tillgången redovisas till nettoanskaffningsvärde, som också utgör grund för 

beräkning av avskrivningarnas storlek. Uppgift om bruttoanskaffningsvärde och erhållet stöd 

skall lämnas i not. 

 

Övriga intäkter avser intäkter som inte är primära för organisationen. 
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Ändamålskostnader avser samtliga kostnader som kan hänföras till organisationens syfte 

enligt stadgarna. 

Insamlingskostnader avser direkta eller indirekta insamlingskostnader 

Administrationskostnader avser kostnader för att administrera och driva organisationen och 

sådana kostnader som varken kan härröras till ändamål eller insamling. 

 

Anläggningstillgångar 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda 

nyttjandetiden. Följande avskrivningstider tillämpas: 

 Antal år 

Inventarier och datorutrustning 5 

Direktavskrivning  

(< halvt prisbasbelopp, < 3 år ekonomisk livslängd) 

 

Aktier och andelar 

Aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde 

(marknadsvärde). 

 

Fordringar 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 
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NOT 2 VERKSAMHETSINTÄKTER 

NOT 3 MEDELANTAL ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ANDRA 

ERSÄTTNINGAR 

 

Medelantal anställda 2021-09-01 

2022-08-31 

2020-09-01 

2021-08-31 

Kvinnor 4 4 

Män 1 1 

Totalt 5 6 

   

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader   

Lön till Generalsekreterare 488 728 477 60 

Löner och ersättningar övriga anställda 946 558 895 042 

Sociala kostnader 410 394 404 788 

Pensionskostnader exkl löneskatt 71 460 68 440 

Totalt löner och ersättningar 1 917 140 1 845 330 

 

Lön till generalsekreterare uppgår till 488 728. Av pensionskostnader avser 29 515 kr 

organisationens generalsekreterare enligt kollektivavtal.  

 

Under året har 45 personer arbetat ideellt i föreningen. Totalt 523 arbetsdagar. 

 2021-09-01 

2022-08-31 

2020-09-01 

2021-08-31 

Medlemsavgifter 657 789 676 899 

Gåvor från medlemmar och stödpersoner 614 960 458 770 

Medlemsbidrag genom utdelning i Swedbank Humanfond 539 912 414 187 

Gåvor övrigt inkl. testamenterade gåvor 1 075 737 48 106 

Övrigt 40 009 5 427 

   

Bidrag från:   

FBA Verksamhetsstöd 1 447 254 1 353 548 

Olof Palmes Minnesfond 0 70 000 

Utrikesdepartementet 

ICAN  

0 

12 365 

0 

12 365 

Totalt verksamhetsintäkter 4 388 026 3 026 928 
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Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.  

NOT 4 RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER 

 

 2021-09-01 

2022-08-31 

2020-09-01 

2021-08-31 

Realisationsresultat vid försäljning 3 810 176 070 

   

 

NOT 5 INVENTARIER OCH DATORUTRUSTNING

 2021-09-01 

2022-08-31 

2020-09-01 

2021-08-31 

Ingående anskaffningsvärde 65 294 65 294 

Årets utrangeringar -18 690 -18 690 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 46 604 46 604 

   

Ingående avskrivningar -65 294 -65 294 

Årets utrangeringar 18 690 18 690 

Utgående ackumulerade avskrivningar -46 604 - 46 604 

   

Utgående restvärde enligt plan 0 0 
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NOT 6 LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR 

 2021-09-01 

2022-08-31 

2020-09-01 

2021-08-31 

Ingående anskaffningsvärde 3 710 408 3 262 706 

Förvärv 864 003 1 075 000 

Försäljning  -627 298 

Utgående redovisat värde 4 574 41 3 710 40 

   

Marknadsvärde 5 139 675 4 821 544 

 

 

NOT 7  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

 2021-09-01 

2022-08-31 

2020-09-01 

2021-08-31 

Personalkostnader 298 743 285 098 

Intäkter Hiroshima 117 435 78 194 

FBA Verksamhetsstöd 22 36 825 94 662 

Upplupna revisionsarvoden 19 625 30 000 

Övriga upplupna kostnader 93 807 64 741 

Totalt 566 435 552 695 
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Vendela Englund Burnett   David Victorin 

Ordförande    Vice ordförande 

 

 

 

 

Meit Krakau    Gunnar Westberg 

Sekreterare    Ledamot 

 

 

 

 

Åsa Lindström   Karin Svensson  

Ledamot    Ledamot 

 

 

 

 

Benny Petersson   Nils Rodhe 

Ledamot     Ledamot 

 

 

 

Carin Odhner    

Ledamot     

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 

 

 

 

 

 

Christina Gotting   Kristina Olofsson 

Auktoriserad revisor   Föreningsrevisor 
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Revisionsberättelse 
Till årsmötet i Svenska Läkare mot Kärnvapen 

Org nr 812000-2202     

      

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 2021-09-01—2022-08-31. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en i alla väsentliga 

avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 augusti 2022 och av dess finansiella 

resultat för året enligt bokföringslagen.  

Grund för uttalanden 
Revisionen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon 

utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Revisorns 

ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 

föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 

bokföringslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta 

en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 

verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 

verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 

styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 

att göra något av detta.  

Den auktoriserade revisorns ansvar 
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 

Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad 

av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 

kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 

oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 

påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 

inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 

inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 

felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 

avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 
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• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision 

för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 

uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 

årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 

finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 

betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 

väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 

årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 

modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 

till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte 

längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 

upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 

sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 

för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 

betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att 

uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Svenska 

Läkare mot Kärnvapen för år 2021-09-01—2022-08-31. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 

Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 

fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt 

avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot föreningen. 
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på 

revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 

åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 

ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 

vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

 

Stockholm dag för digital underskrift 

 

 

 

 

Christina Gotting    Kristina Olofsson 

Auktoriserad revisor    Föreningsrevisor 

 

 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1495977



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: KRISTINA OLOFSSON
TITEL, ORGANISATION: Föreningsrevisor, Svenska Läkare mot Kärnvapen
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0886a3573c9e5d430006fde9a1fb595aaa
DATUM & TID: 2022-11-25 09:41:50 +01:00

NAMN: CHRISTINA GOTTING
TITEL, ORGANISATION: Auktoriserad revisor, Gotting Revision AB
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08fa6accb43f8e59503f34ff9424e2107a
DATUM & TID: 2022-11-25 10:39:00 +01:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-11-25 10:39:06 +01:00
Ref: 1495977
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 1495977

https://www.comfact.com/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://www.comfact.com/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE

	Arsredovisning 210901-220831 signed
	Underskriftssida

	Revisionsberattelse 2022-08-31 signed
	Underskriftssida




