Årsredovisning för

Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika
802010-4462

Räkenskapsåret
2018-01-01 – 2018-12-31

Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika
802010-4462

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK)
Verksamheten
Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) är en ideellt, partipolitiskt och religiöst obunden organisation
som startade 1968 av anhöriga som upptäckt att deras ungdomar hade missbruksproblem.
Organisationens bas är ”hjälp till självhjälp”. Programmet består av personlig rådgivning, telefonjour
dygnet runt, självhjälpsgrupper inom alla lokalföreningar samt familjelivskurser i Riksförbundets regi.
Vårt anhörigprogram har en positiv inverkan på missbrukaren, vilket ofta leder till att
missbruksperioden blir kortare och missbrukaren kan återvända frisk till familjen. Efter vårt
anhörigbehandlingsprogram agerar de anhöriga på ett sätt som inverkar positivt på missbrukaren,
vilket i sin tur gör att hen oftast väljer att sluta med sitt destruktiva liv. En del av våra familjelivskurser
drivs i våra lokala föreningar ute i landet, övervägande sker i riksförbundets regi.
En av de viktigaste utbildningar som FMN-Riks har ansvar för är Rådgivarutbildningen. Det är
nödvändigt att vi löpande kan erbjuda medlemmar i lokalföreningarna en grundläggande
rådgivarutbildning, så att vi säkerställer att våra rådgivare i landet har ett likvärdigt arbetssätt. Viktigt är
även att ge aktiva rådgivare påfyllnad, erfarenhetsutbyte. Det gör vi bl.a. genom rådgivarkonferens.
Rådgivarna behöver vidareutbildning samt möjlighet att träffas för att diskutera olika förändringar i
omvärlden som påverkar vårt sätt att arbeta.
Vi har utvecklat vårt arbete med anhöriga, för att kunna möta dagens hjälpsökande på ett sätt som
skiljer sig från föregående generations föräldrar. Dessutom har de flesta föreningarna nu flera
nysvenskar i sitt hjälparbete. Det är något som vi prioriterat i vårt utvecklingsprogram.
Övriga verksamhetsgrenar består av förebyggande och opinionsbildande narkotikapolitiskt arbete. Det
innebär att vi är aktiva i Socialstyrelsens råd för missbruk- och beroendefrågor samt aktivt
styrelsearbete i NSPH för att påverka vård och behandling av samsjuklighet.
FMN Riks har enligt stadgarna riksstämma vartannat år och rikskonferens övriga år.
FMN har 12 lokalföreningar och 11 kontaktgrupper runt om ilandet, från Kiruna till Trelleborg, som har
rådgivning och grupper för att hjälpa anhöriga och närstående samt är ute och föreläser i skolor m.m.
FMN Riks har 5 ordinarie styrelseledamöter och 4 suppleanter.

Väsentliga händelser under året
Förbundskansliet
Kansliet har fram till 2018-12-31 bemannats av en tjänsteman, som därefter slutat.
Efter det har ordförande tagit över en del av hennes sysslor. Även andra i styrelsen har övertagit en
del arbete efter tjänstemannen.
Riksstämma
Riksstämman 18 – 20 maj 2018 arrangerades av FMN Riks på Quality Hotel Park i Södertälje.
Förbundsordförande Margareta Nyström hälsade välkommen och öppnade Stämman.
Sittande styrelse fick ansvarsfrihet. Ny kassör valdes samt 3 nya suppleanter Stämman avslutades
med att förbundsordförande tackade för fortsatt förtroende i ytterligare 2 år.

Jubileum
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I samband med Riksstämman firade vi organisationen FMN:s 50-årsjubileum, 1968 - 2018. Vi hade
några inbjudna gäster och vi hade gjort ett fint bildspel av gamla bilder och visdomsord från de 50
åren.
Rådgivarutbildning
FMN:s basverksamhet är rådgivning och självhjälpsgrupper. Organisationen har anställda eller ideellt
arbetande rådgivare och gruppledare i varje lokalförening. Under perioden har Riksförbundet bjudit in
till Rådgivarutbildning 3 dagar och Föreläsningsdag om Sorghantering. Totalt antal deltagare 20 st.
Informationsverksamhet
FMN efterfrågas för att delge våra kunskaper och erfarenheter om beroende och medberoende. Under
perioden har FMN Riks deltagit på konferenser, föreläsningar, mässor m.m. Här kan vi nämna NSPH,
CAN, DROG-Fokus, Sveriges Radio P1.
Opinionsverksamhet
FMN Riks utför opinionsarbete för att sprida vårt budskap och delge vårt arbete samt för att påverka.
Ibland tillsammans med andra organisationer. Vi ingår även i Socialstyrelsens ”Råd i missbruks- och
beroendefrågor.” Under perioden har vi gett oss in i debatten gällande legalisering av cannabis. Det
gjorde vi i form av en artikel i SvD
Föreningsstöd
Under perioden har vi genomfört flera föreningsbesök i syfte att vara till stöd och hjälp när det blivit
svårigheter av olika art. Det är ett arbete som är absolut nödvändigt för att skapa sammanhållning och
styrka i organisationen.

Framtida utveckling
FMN verksamhet kommer fylla en viktig samhällsfunktion även i framtiden. Att finnas där som ett stöd
för den enskilda närstående till personer med beroende av narkotika kommer behövas. Detta arbete
genomförs av våra många lokalföreningar och ofta i nära samverkan med andra aktörer. Det finns
också behov av att delta i den allmänna debatten om narkotika och behandlingsfrågor. Där vi har en
roll av att föra in anhörigperspektivet och vara en garant för att samhället fortsätter sin linje med en
restriktiv narkotikapolitik.
Riksförbundet FMN har formulerat att vi ska fokusera på tre områden under kommande år:
Synas och höras vi behöver stärka vår position som en påverkansaktör och som organisation bli
synligare. Detta kommer leda till att hela organisationen blir starkare genom stolthet och att vi bidrar till
en restriktiv narkotikapolitik.
Föreningsstöd behöver FMN bli bättre på. Det finns många starkt engagerade eldsjälar i
organisationen och bedrivs fantastiskt arbete lokalt. Detta arbete vill vi stödja och hjälpa föreningarna
att utvecklas utifrån deras behov. Behoven varierar mellan föreningarna, men flera har behov av
föreningskunskap, generationsskiftning, samverkan med lokala aktörer och utbildning/förändring av
rådgivarverksamheten. I detta handlar om kontinuerligt utbilda fler rådgivare och erbjuda medlemmar
familjelivskurser.
Intern organisationsutveckling då FMN har förändrats centralt med att avvecklat sin personal behöver
vi hitta nya verksamhetsformer för riksorganisationens arbete. I detta arbete ingår bland annat att
digitalisera våra arbetsprocesser.
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Resultat och ställning
Då föreningen har under 2016 och 2017 gått med förlust och föreningen har sett att sina intäkter från
bidragsgivare och gåvogivare har sjunkit över tid så har föreningen under 2018 gjort stora förändringar
för att bromsa underskotten och minska föreningens fasta kostnader. Under 2018 har vi sagt upp och
vid årsskiftet avslutat anställningen för våran kanslist. Föreningen har även minskat lokalkostnader
genom att flytta till mindre lokaler och avslutat flera leasingavtal. Vid årsstämman 2018 så beslutades
om att minska styrelsearvoden i föreningen men styrelsen valda att helt avstå från arvoden för
november och december för att klara likviditet och minska underskottet. Riksstyrelsen har kallat till
extra riksstämma 2019 för att behandla frågan om sänkning av styrelsens arvoden betydligt. Detta gör
att styrelsen bedömer att 2018 är sista året vi kommer att gå med förlust och kunna vända trenden
redan under 2019.

Förändring Eget kapital
Ingående balans
Föregående års resultat
Årets resultat
UTGÅENDE BALANS

Balanserat Kapital
577 021 kr
-78 083 kr
498 938 kr

Årets resultat
78 083 kr
-78 083 kr
276 205 kr
-276 205 kr

Totalt eget kapital
498 939 kr
-276 205 kr
222 734 kr
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Resultaträkning
Verksamhetsintäkter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter

Not
2
2

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster

Årets resultat

5

2018
386 387 kr
730 000 kr
42 260 kr
-2 631 kr
1 156 016 kr

2017
802 982 kr
837 000 kr
7 613kr
0 kr
1 647 595 kr

-1 112 026 kr
-180 084 kr
-140 070 kr
-1 432 180 kr

-1 547 263 kr
-2 985 kr
-175 711 kr
-1 725 959 kr

-276 163 kr

-78 364 kr

-41 kr
-41 kr

283 kr
283 kr

-276 205 kr

-78 083 kr
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Balansräkning
Tillgångar

Not

2018

2017

7
7

0 kr
0 kr
0 kr

579 200 kr
-579 200 kr
0 kr

Kortfristiga fodringar
Aktuell skattefordran
Övriga fodringar (Skattekonto)
Upplupna intäkter (Robur Humanfonden)
Summa kortfristiga fodringar

0 kr
77 634 kr
189 237 kr
266 871 kr

32 964 kr
46 894 kr
210 084 kr
289 942 kr

Kassa och bank

123 800 kr

353 258 kr

390 671 kr

643 200 kr

498 939 kr
-276 205 kr
222 734 kr

577 021 kr
-78 082 kr
498 939 kr

16 363 kr
151 574 kr
167 937 kr

27 148 kr
117 113 kr
144 261 kr

390 671 kr

643 200 kr

Inventarier
Avskrivning inventarier
Summa anläggningstillgångar

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader & förutbetalda kostnader
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

8
9
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Not 1 Tilläggsupplysningar
Allmänna upplysningar
Redovisningsprinciper
Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika redovisnings- och värderingsprinciper
överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3). FMN har också förpliktelser om
redovisningsprinciper enligt de regler som gäller för att ha så kallat 90-konto, dessa regler upprättas
av Svensk insamlingskontroll.
Principen är oförändrad med föregående år.
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som FMN erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget annat anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas. Nedan beskrivs för respektive intäktspost när intäktsredovisningen sker.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken FMN tar emot en tillgång eller har ett värde utan ge tillbaka motsvarande värde
i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att FMN uppfyllt
eller kommer att uppfylla vissa villkor och om FMN har en skyldighet att återbetala till motparten om
villkoren inte uppfylls, är det erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när den erhålls. En gåva som intäktsförs redovisas
antingen som en tillgång eller kostnad beroende på om gåvan förbrukas eller inte. Gåvor som FMN
avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas
som huvudregel till verkligt värde. Om FMN lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans
värde med ersättningen.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka
vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamål-, insamlings- och
administrationskostnader.
FMN har så kallade samkostnader som är gemensamma för de olika funktionerna. Det kan vara ITkostnader, telefon lokalhyra etc. Vilka ska fördelas på respektive funktion.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till FMN:s uppdrag enligt dessa stadgar.
Till ändamålskostnader räknas kostnader för kampanj-, och opinionsbildning, projekthantering och
projektstyrning, hantering av ansökningshandlingar, uppföljning rapportering och revision. Dessutom
ingår samkostnader.
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Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består t ex av kostnader som organisationens haft för att samla in medel från
olika givare. Kostnaderna kan bestå av reklam, annonser, informationsmaterial, insamlingsmaterial
samt personalkostnader. I insamlingskostnaderna ingår även samkostnader.
Administrationskostnader
Administrationskostnader består t ex av kostnader för styrelsemöten, revision av organisation etc. I
administrationskostnader ingår även samkostnader.
Leasing och hyresavtal
FMN:s leasingavtal och hyresavtal redovisas som operationella dvs leasingavgifter (inklusive första
förhöjda hyran) redovisas linjärt över leasingperioden.
Ersättning till anställda
Löpande ersättning till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda
redovisas den kostnad det år pensionen tjänas in.

Not 2 Insamlade medel och bidrag

Gåvor från allmänheten direkt till FMN
Bidrag från Socialstyrelsen & Folkhälsomyndigheten
Gåvor från allmänheten via Swedbank Robur humanfonden
Summa kortfristiga fodringar

2018

2017

197 150 kr
730 000 kr
189 237 kr
1 116 387 kr

398 114 kr
837 000 kr
404 864 kr
1 639 978 kr

Not 3 Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade till en normal
arbetstid.
2018
2017
Medeltalet anställda har varit
Varav män

1
0

1
0

Antal styrelseledamöter
Varav män

5
2

5
1

Not 4 Löner, ersättningar, arvoden, samt sociala kostnader
2018

2017

Styrelsen
Övrigt anställda
Totalt löner och ersättningar

215 147 kr
337 604 kr
552 751 kr

366 173 kr
315 889 kr
682 062 kr

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader utan löneskatt)

188 050 kr
29 148 kr

214 687 kr
27 749 kr

Summa

740 802 kr

896 748 kr
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Not 5 Ränteintäkter och liknande poster
Ränteintäkter övriga
Värdeförändring fonder
Summa finansiella poster

2018

2017

0 kr
-41 kr
-41 kr

206 kr
77 kr
283 kr

Not 6 Leasing och hyreskostnader
FMN leasar kontorsutrustning i form av kopierings- och portomaskin. Avtalet om kopiatorn är avslutat
under 2017 och ersätts med en mindre skrivare med kopiatorfunktion. Portomaskinen uppsagd men
avtalet löper ut först 2 februari 2020, årskostnaden är 15 180 kr. Under året har även föreningen bytt
lokaler för att minska hyreskostnader, hyresavtalet löper fram till 30 september 2021, årshyran uppgår
till 130 460 kr. Hyresavtalet är möjligt att förlänga.
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande
Inom 1 år
1-5 år
Senare än 5 år

2018

2017

145 640 kr
228 305 kr
0 kr

213 116 kr
398 420 kr
0 kr

Not 7 Inventarier
Föreningens inventarier har inköpts för många år sedan, i samband med att föreningen flyttade till nya
lokaler så rensades många av föreningens inventarier ut. Merparten var i sådant dåligt skick att det
gick till återvinning, ett fåtal av möblerna togs över av andra föreningar bl.a. FMN Stockholm. Med
anledning av detta så har inventarierna tagits bort. Detta påverkar varken resultat- eller balansräkning
då inventarierna sedan flera år är avskrivna.
2018
2017
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Inköp under året
Utrangering under året
Summa inventarier

579 200 kr
0 kr
-579 200 kr
0 kr

579 200 kr
0 kr
0 kr
579 200 kr

Ingående ackumulerade avskrivningar
Avskrivningar tidigare gjorda på utrangerade varor
Utgående ackumulerade avskrivningar

579 200 kr
-579 200 kr
0 kr

579 200 kr
0 kr
579 200 kr

0 kr

0 kr

2018

2017

7 839 kr
8 254 kr
16 363 kr

12 530 kr
14 768 kr
30 298 kr

2018

2017

29 938 kr
9 029 kr
50 000 kr
13 142 kr
36 284 kr
13 181 kr
151 574 kr

51 068 kr
16 045 kr
50 000 kr
0 kr
0 kr
0 kr
117 113 kr

Utgående redovisat värde

Not 8 Övriga skulder
Personalens källskatter
Sociala avgifter
Summa finansiella poster

Not 9 Upplupna kostnader
Semesterskuld till anställda
Sociala avgifter på semesterskuld till anställda
Upplupna kostnader för revision och konsultationer
Upplupna föreläsarvode vid kurs i sorgbearbetning
Upplupna kostnader för el och gåvobrev
Utlägg av styrelseledamöter ej utbetalda vid årsskifte
Summa finansiella poster
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Sundbyberg 9 maj 2019
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till Riksstämman i Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika
Org.nr. 802010-4462
Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika för
år 2018.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december
2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att Riksstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs
närmare i avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den förtroendevalde revisorns ansvar".
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad
revisor har fullgjort mitt 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 årsredovisningslagen. 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 fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den 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 fel. 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 fel 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:
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK)
Verksamheten

Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) är en ideellt, partipolitiskt och religiöst obunden organisation
som startade 1968 av anhöriga som upptäckt att deras ungdomar hade missbruksproblem.
Organisationens bas är ”hjälp till självhjälp”. Programmet består av personlig rådgivning, telefonjour
dygnet runt, självhjälpsgrupper inom alla lokalföreningar samt familjelivskurser i riksförbundets regi.
Vårt anhörigprogram har en positiv inverkan på missbrukaren, vilket ofta leder till att
missbruksperioden blir kortare och missbrukaren kan återvända frisk till familjen. Efter vårt
anhörigbehandlingsprogram agerar de anhöriga på ett sätt som inverkar positivt på missbrukaren,
vilket i sin tur gör att hen oftast väljer att sluta med sitt destruktiva liv. En del av våra familjelivskurser
drivs i våra lokala föreningar ute i landet, övervägande sker i riksförbundets regi.
En av de viktigaste utbildningar som FMN-Riks har ansvar för är rådgivarutbildningen. Det är
nödvändigt att vi löpande kan erbjuda medlemmar i lokalföreningarna en grundläggande
rådgivarutbildning, så att vi säkerställer att våra rådgivare i landet har ett likvärdigt arbetssätt. Viktigt är
även att ge aktiva rådgivare påfyllnad, erfarenhetsutbyte. Det gör vi bland annat genom
rådgivarkonferens.
Rådgivarna behöver vidareutbildning samt möjlighet att träffas för att diskutera olika förändringar i
omvärlden som påverkar vårt sätt att arbeta.
Vi har utvecklat vårt arbete med anhöriga, för att kunna möta dagens hjälpsökande på ett sätt som
skiljer sig från föregående generations föräldrar. Dessutom har de flesta föreningarna nu flera
nysvenskar i sitt hjälparbete. Det är något som vi prioriterat i vårt utvecklingsprogram.
Övriga verksamhetsgrenar består av förebyggande och opinionsbildande narkotikapolitiskt arbete. Det
innebär att vi är aktiva i Socialstyrelsens råd för missbruk- och beroendefrågor samt aktivt
styrelsearbete i NSPH för att påverka vård och behandling av samsjuklighet.
FMN Riks har enligt stadgarna riksstämma vartannat år och rikskonferens övriga år.
FMN har tretton lokalföreningar och elva kontaktgrupper runt om ilandet, från Kiruna till Trelleborg,
som har rådgivning och grupper för att hjälpa anhöriga och närstående samt är ute och föreläser i
skolor med mera.
FMN Riks har fem ordinarie styrelseledamöter och fyra suppleanter.

Väsentliga händelser under året
Rådgivarutbildning
FMN:s basverksamhet är rådgivning och självhjälpsgrupper. Organisationen har anställda eller ideellt
arbetande rådgivare och gruppledare i varje lokalförening. För att ge bästa förutsättningar för våra
rådgivare och säkerställa att det finns framtida rådgivare har en ny rådgivarutbildning tagits fram i
samverkan med FMN Malmö. Utbildningsinnehållet har uppdaterats på helgutbildningen, men också
de blivande rådgivarna som deltar får dels intervju innan utbildning och uppföljande samtal under ett
år efter utbildningen för att stärka förutsättningar för kvalificerade rådgivningar. Kompetenshöjning till
tidigare utbildade rådgivare har fokuserats på kunskapshöjning inom narkotika, där vi har dragit nytta
av nystartade Narkotikapolitiska Center vid Trollare folkhögskola.
Föreningsstöd och verksamhetsutveckling
Med FMN nyinrättade deltidstjänst som verksamhetsutvecklare som vice ordförande Daniel Carlryd
har haft under året har stort fokus lagts vid att stödja föreningar i deras verksamhet. De flesta
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föreningar har haft besök vid en eller flera tillfällen av FMN Riks. Under året har vi glädjen att också
hälsa en nybildad förening FMN Västra Götaland välkommen till organisationen och även glädjande
med omstartad verksamhet i en tidigare nedlagd FMN förening har inletts.
Familjelivskurs
Under en hösthelg 2019 genomfördes familjelivskurs där anhöriga träffar andra anhöriga med liknande
upplevelser.
Opinions- och kommunikationsarbete
FMN Riks har under 2019 lagt stor energi med att uppdatera vår kommunikationsplattform, en ny
webbplats och förnyelse i den grafiska profilen. Denna nya grund kommer ligga till grund för framtida
opinions- och kommunikationsarbete.
FMN efterfrågas för att delge våra kunskaper och erfarenheter om beroende och medberoende. Under
perioden har FMN Riks deltagit på konferenser, föreläsningar, mässor m.m. Här kan vi nämna NSPH,
CAN, Almedalsseminarier samt nätverksarbete med övriga organisationer som står upp för restriktiv
narkotikapolitik. Vi ingår även i Socialstyrelsens ”Råd i missbruks- och beroendefrågor.”
Förbundskansliet
Under 2019 har förbundskansliet bemannats av förbundsordförande Margareta Nyström som har haft
en mindre anställning vid förbundskansliet för att upprätthålla kansliet och föreningens administrativa
struktur.
Rikskonferens med extrastämma
Rikskonferens hölls inom organisationen för föreningar 25–26 maj 2019 i Södertälje. Vid konferensen
lades mycket fokus på erfarenhetsutbyte mellan föreningar och rådgivarverksamhet. På konferensen
hölls även en kunskapshöjande föreläsning inom narkotikafrågan med Erik Lejonmark samt att
deltagarna fick hans bok Droghandboken. Under konferensen hölls även en extra riksstämma för att
besluta om en ny budget och förändringar av arvoden, där de fasta arvodena togs bort för styrelsens
ledamöter. Denna förändring skedde med bakgrund av det ekonomiska alvarliga läget för
riksorganisationen.

Framtida utveckling

FMN verksamhet kommer fylla en viktig samhällsfunktion även i framtiden. Att finnas där som ett stöd
för den enskilda närstående till personer med beroende av narkotika kommer behövas. Detta arbete
genomförs av våra många lokalföreningar och ofta i nära samverkan med andra aktörer. Det finns
också behov av att delta i den allmänna debatten om narkotika och behandlingsfrågor. Där vi har en
roll av att föra in anhörigperspektivet och vara en garant för att samhället fortsätter sin linje med en
restriktiv narkotikapolitik.

Resultat och ställning

Då föreningen har under de senaste tre åren gjort stora underskott i verksamheten så var fokus inför
2019 att vända denna trend. Föregående styrelse hade inlett besparingsarbete med att på grund av
arbetsbrist säga upp vår kanslist och drastiskt minska förbundskansliets lokaler har givit stor effekt på
resultatet 2019. Under 2019 har det också hållits extra riksstämma där en reviderad budget antogs
samt att styrelsens fasta arvoden avskaffades och två deltidstjänster vid förbundskansliet inrättades
gjorde en besparing på 120 000 kr. Detta gör att vi under 2019 gör ett överskott i verksamheten.
Föreningen är helt beroende av de offentliga medlen kan få, där Folkhälsomyndigheten och
Socialstyrelsen är våra bidragsgivare. Föreningen har traditionellt också varit beroende av
privatpersoners gåvor till FMN via vårt 90-konto, vår insamlingsverksamhet har legat på sparlåga
under 2019 för att få kostnadskontroll på denna verksamhet och vi ser positivt på framtiden för att
kunna öka privatpersoners gåvor.
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Förändring Eget kapital
Ingående balans
Föregående års resultat
Årets resultat
Reserverade medel
UTGÅENDE BALANS

Balanserat Kapital
489 939 kr
-276 205 kr
222 734 kr

Årets resultat
276 205 kr
-276 205 kr
-29 164 kr
180 118 kr
150 954 kr

Totalt eget kapital
222 734 kr
-29 164 kr
180 118 kr
378 688 kr

Resultaträkning
Verksamhetsintäkter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter

Not
2
2

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster

Årets resultat

5

2019
198 741 kr
778 000 kr
38 486 kr
18 149 kr
1 033 376 kr

2018
386 387 kr
730 000 kr
42 260 kr
-2 631 kr
1 156 016 kr

-826 516 kr
-5 778 kr
-50 129 kr
-882 423 kr

-1 112 026 kr
-180 084 kr
-140 070 kr
-1 432 180 kr

150 953 kr

-276 163 kr

0 kr
0 kr

-41 kr
-41 kr

150 953 kr

-276 205 kr
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Balansräkning
Tillgångar

Not

2019

2018

Kortfristiga fodringar
Övriga fodringar (Skattekonto)
Upplupna intäkter (Robur Humanfonden)
Summa kortfristiga fodringar

2 025 kr
180 118 kr
182 143 kr

77 634 kr
189 237 kr
266 871 kr

Kassa och bank

439 470 kr

123 800 kr

621 613 kr

390 671 kr

Eget kapital
Balanserat resultat
Ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Summa eget kapital

222 734 kr
180 118 kr
-29 164 kr
373 688 kr

498 939 kr
0 kr
-276 205 kr
222 734 kr

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader & förutbetalda kostnader
Summa kortfristiga skulder

182 459 kr
11 462 kr
54 004 kr
247 925 kr

16 363 kr
151 574 kr
167 937 kr

621 613 kr

390 671 kr

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder

Summa eget kapital och skulder
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Not 1 Tilläggsupplysningar
Allmänna upplysningar
Redovisningsprinciper
Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika redovisnings- och värderingsprinciper
överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3). FMN har också förpliktelser om
redovisningsprinciper enligt de regler som gäller för att ha så kallat 90-konto, dessa regler upprättas
av Svensk insamlingskontroll.
Principen är oförändrad med föregående år.
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som FMN erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget annat anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas. Nedan beskrivs för respektive intäktspost när intäktsredovisningen sker.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken FMN tar emot en tillgång eller har ett värde utan ge tillbaka motsvarande värde
i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att FMN uppfyllt
eller kommer att uppfylla vissa villkor och om FMN har en skyldighet att återbetala till motparten om
villkoren inte uppfylls, är det erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när den erhålls. En gåva som intäktsförs redovisas
antingen som en tillgång eller kostnad beroende på om gåvan förbrukas eller inte. Gåvor som FMN
avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas
som huvudregel till verkligt värde. Om FMN lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans
värde med ersättningen.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka
vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamål-, insamlings- och
administrationskostnader.
FMN har så kallade samkostnader som är gemensamma för de olika funktionerna. Det kan vara ITkostnader, telefon lokalhyra etcetera. Vilka ska fördelas på respektive funktion.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till FMN:s uppdrag enligt dessa stadgar.
Till ändamålskostnader räknas kostnader för kampanj-, och opinionsbildning, projekthantering och
projektstyrning, hantering av ansökningshandlingar, uppföljning rapportering och revision. Dessutom
ingår samkostnader.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består t ex av kostnader som organisationens haft för att samla in medel från
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olika givare. Kostnaderna kan bestå av reklam, annonser, informationsmaterial, insamlingsmaterial
samt personalkostnader. I insamlingskostnaderna ingår även samkostnader.
Administrationskostnader
Administrationskostnader består t ex av kostnader för arvoden, revision av organisation etc. I
administrationskostnader ingår även samkostnader.
Leasing och hyresavtal
FMN:s leasingavtal och hyresavtal redovisas som operationella dvs leasingavgifter (inklusive första
förhöjda hyran) redovisas linjärt över leasingperioden.
Ersättning till anställda
Löpande ersättning till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda
redovisas den kostnad det år pensionen tjänas in.

Not 2 Insamlade medel och bidrag
Gåvor från allmänheten direkt till FMN
Bidrag från Socialstyrelsen & Folkhälsomyndigheten
Gåvor från allmänheten via Swedbank Robur humanfonden
Summa kortfristiga fodringar

2019

2018

18 623 kr
778 000 kr
180 118 kr
976 741 kr

197 150 kr
730 000 kr
189 237 kr
1 116 387 kr

Not 3 Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade till en normal
arbetstid.
2019
2018
Medeltalet anställda har varit
Varav män
Antal styrelseledamöter
Varav män

0,3
0,1

1
0

5
2

5
2

Not 4 Löner, ersättningar, arvoden, samt sociala kostnader

Styrelsen
Övrigt anställda
Totalt löner och ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader utan löneskatt)
Summa

Not 5 Ränteintäkter och liknande poster
Ränteintäkter övriga
Värdeförändring fonder
Summa finansiella poster

2019

2018

9 475 kr
156 000 kr
165 475 kr

215 147 kr
337 604 kr
552 751 kr

32 987 kr
1 051 kr

188 050 kr
29 148 kr

199 513 kr

740 802 kr

2019

2018

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
-41 kr
-41 kr
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Not 6 Leasing och hyreskostnader

Föreningen hyr lokaler för förbundskansli och övriga lokalbehov i Sundbyberg, hyresavtalet löper ut 31
december 2020, årshyran uppgår till 134 468 kr. Hyresavtalet är uppsagt av FMN.
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande
Inom 1 år
1-5 år
Senare än 5 år

2019

2018

134 468 kr
0 kr
0 kr

145 640 kr
228 305 kr
0 kr

Not 7 Inventarier

Föreningens inventarier har inköpts för många år sedan, i samband med att föreningen flyttade till nya
lokaler så rensades många av föreningens inventarier ut. Merparten var i sådant dåligt skick att det
gick till återvinning, ett fåtal av möblerna togs över av andra föreningar bl.a. FMN Stockholm. Med
anledning av detta så har inventarierna tagits bort. Detta påverkar varken resultat- eller balansräkning
då inventarierna sedan flera år är avskrivna.
2019
2018
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Inköp under året
Utrangering under året
Summa inventarier

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

579 200 kr
0 kr
-579 200 kr
0 kr

Ingående ackumulerade avskrivningar
Avskrivningar tidigare gjorda på utrangerade varor
Utgående ackumulerade avskrivningar

0 kr
0 kr
0 kr

579 200 kr
-579 200 kr
0 kr

Utgående redovisat värde

0 kr

0 kr

Stockholm den 23 april 2020
________________________
Margareta Nyström
Riksordförande

________________________
Daniel Carlryd
Vice ordförande

________________________
Leif Andersson
Kassör

________________________
Ewa Löfqvist
Sekreterare

________________________
Ulrika Matsson
Styrelseledamot
Vår revisionsberättelse lämnades den

27 april 2020

________________________
Martin Philip
Föreningsrevisor
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