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Styrelsen för Lions Forskningsfond får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01 - 

2014-06-30, Forskningsfondens 3:a verksamhetsår.  

 Förvaltningsberättelse 

       

Lions Forskningsfond Skåne (LFFS) är en insamlingsstiftelse, som bildades den 17 september 

2011, vars huvudsakliga ändamål och syfte är: 
  

* att genom bidrag från Lionklubbar och donationer från företag och från allmänheten insamla 

medel till medicinsk forskning inom Skåne. Vi utfärdar även ”Minnesbrev” efter bortgångna 

där donationer gjorts till LFFS. Testamenteringar kan också göras med LFFS som förmånsta-

gare. 

 

* att företrädesvis stödja "klinisk, patientnära" forskning, d.v.s. sådan forskning, som snabbt 

kan omsättas till nytta för patienten, LFFS med speciell focus på: 

 

 Barn och ungdom  

 

 Äldre 

      

* att ge forskningsanslag till områden som en medicinsk expertgrupp inom Region Skåne och 

Stiftelsens styrelse bedömer angelägna 

 

Mer pengar och resurser behövs idag i Sverige till medicinsk forskning! Detta är även politikerna 

överens med forskarna om! 

 

Dessa nya medel måste tillföras på ett sådant sätt att de gagnar den patientnära kliniska forskningen 

dvs. forskningen av folksjukdomar, vilket innebär att de kliniker där denna förutsätts äga rum måste 

organiseras så att det gynnar forskning med patienter.  

 

Sjukvårdande verksamheter har nära nog helt tagit över den tid som aktiva kliniska forskare har till 

förfogande. Trycket från administration och vård ökar generellt även utanför Sverige, men situationen 

här är kanske värre än på de flesta andra håll. 

 

Det finns idag viktig forskning som är teoretisk laboratorieforskning dvs. en excellent forskning i 

världsklass men som inte får konkurrera med den patientnära kliniska forskningen där epidemiologiska 

studier av patienters sjukdomsbilder redovisas i detalj. Laboratorieorienterad forskning kan inte sägas 

vara nära patienten, även om den har klinisk anknytning,  

 

Idag satsas forskningsmedel i stor utsträckning på den teoretiska grundforskningen (laboratorieforsk-

ning) Begreppet klinisk forskning upplevs diffus och att ta fram epidemiologiska studier är kostnads-

krävande. Inte desto mindre måste sådana studier finansieras, eftersom de på många sätt utgör grunden 

för forskningen kring en viss sjukdom. 

 

Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla Lionklubbar och enskilda Lion för allt arbete som ned-

lagts under verksamhetsåret.   
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Styrelsen 

Vald av Lions distrikt 101-S 

 

Ordförande Karin Nord, LC Malmöhus 

Sekreterare Jan-Åke Åkerlund, LC Malmöhus  

Kassör Bodil Persson, LC Sjöbo  

Ledamot Bo Widell, LC Bromölla 

Ledamot Göran Kihlgren, LC på Limhamn 

Suppleant Ronny Emilsson, LC Tollarp 

Suppleant Hans Holst, LC Vallåkra/Rydebäck 

 

Revisorer  
Revisor har under året varit Godkänd revisor Bo Alfonsson, EY, LC Kristianstad och förtroendevald 

revisor, Ulf Petersson, LC Höör samt suppleant Auktoriserad revisor Maria Svensson, EY samt sup-

pleant för förtroendevald revisor Ulf Lindenstam, LC Tollarp 

 

Sammanträden 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft tre (3) protokollförda sammanträden. Dessutom har vissa 

enklare beslut genomförts via e-mail och telefonkontakter. 

 

Ändamålskostnader 
Utdelning av forskningsstipendium har skett på distriktsmötet i Kristianstad till Oskar Hansson för 

forskning inom Alzheimers sjukdom och Parkinssons sjukdom samt till Marcus Larsson för forskning 

avseende för tidigt födda barn. Båda stipendierna är på vardera 40.000 kr. 

 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att årets vinst överförs till eget kapital. 

 

Insamlingsfondens huvudsakliga inkomstkällor kommer att bli: 

  

Bidrag från Lionklubbar, där varje klubb bidrar efter egna beslut. 

 

Bidrag från allmänheten. Personer som har förtroende för Lions och Forskningsfondens verksamhet. 

 

Minnesbrev över bortgångna som donerat till Fonden.  

 

Gratulationsbrev. T ex till Lionmedlemmar som avstår från uppvaktning och i stället destinerar 

pengar. 

 

Testamenten. Hela eller delar av kvarlåtenskap efter avlidna. 

 

Lions Forskningsfond Skåne, resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande intagna resultat- 

och balansräkning. 

 

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor.   

 

  

 

 

Lions Forskningsfond Skåne, resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande intagna resultat- 

och balansräkning. 
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Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor.    

 

 

Resultaträkning 2013-07-01             2012-09-17 

 2014-06-30 2013-06-30 

Forskningsfondens intäkter 

Bidrag inbetalt av Distrikt 101S 0 40 465 

Bidrag från Lions Klubbar, Distrikt 101S, 402 164 164 920   

Bidrag från allmänheten 57 370  24 200  

 459 534  229 585 

Forskningsfondens kostnader 

Utdelade forskningsanslag -80 000 0 

 -80 000 0 

Insamlingskostnader   

Programvara 0 -2 071 

Reklamtrycksaker   0 -1 063 

Datakommunikation   -512 -17 894 

 -512 -21 028 

Administrationskostnader 

Kontorsmaterial   -2 144 -4 592 

Porto -1 242 - 576 

Övriga kostnader -463 -100 

Revisionskostnader -14 875 -18 875 

Bankkostnader -1 166  -605 

Årsavgift 90 konto -5 600 -8 100 

Skattefri bilersättning 0 -866 

 25 490 -33 714 

 -106  002 -54 742 

 

Rörelseresultat 353 532 174 843 

 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter 2 863 0 

Årets resultat 356 395  174 843  
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Balansräkning 2014-06-30 2013-06-30 

Tillgångar   

Omsättningstillgångar   

Bank 600 933 259 478 

Plusgiro 15 665 725 

Summa tillgångar  616 598 260 203  

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Ingående eget kapital 251 203 76 360 

Årets resultat 356 395 174 843  

Utgående eget kapital 607 598 251 203 

  

Kortfristiga skulder 

Övriga upplupna kostnader 9 000 9 000 

 9 000 9 000 

Summa eget kapital och skulder 616 599 260 203 

 

 

      Hörby den 4 september 2014. 

 

 

 

______________________ ________________________ _____________________ 

Karin Nord Jan-Åke Åkerlund Bodil Persson 

Ordförande Sekreterare Kassör 

 

 

 

______________________ __________________________  

Bo Widell   Göran Kihlgren   

Ledamot  Ledamot   

 

Revisorspåteckning 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats den      september 2014. 

 

 

 

 

_____________________________                   _________________________ 

Bo Alfonsson          Ulf Petersson 

Godkänd revisor, EY   Förtroendevald revisor 

Utsedd av Lions distrikt 101S  Utsedd av Lions distrikt 101-S                          


