ÅRSREDOGÖRELSE 2018

På barnens sida
sedan 1907

DÄRFÖR FINNS MAJBLOMMAN

Majblomman finns för att alla barn i
Sverige ska kunna drömma stort och
tro på sin framtid, oavsett ekonomiska
förutsättningar.

Vårt mål är ett
Sverige utan
barnfattigdom

Mycket har hänt under Majblommans 111:e verksamhetsår, men
många utmaningar består. Barnkonventionen säger att alla barn har
rätt till skälig levnadsstandard som
bostad, kläder och mat. Att de har
rätt till utbildning som är kostnadsfri och tillgänglig. Samt rätt till lek,
vila och fritid. Så är det inte i Sverige
idag.
Runt en tiondel av alla barn i Sverige lever i barnfattigdom. Det innebär att familjen inte har råd med
det mest nödvändiga. Att det finns
barn som växer upp utan ekonomiska resurser ger konsekvenser både
för det enskilda barnet och för samhället i stort. Familjens ekonomiska
situation är direkt avgörande för vad
barn drömmer om, vad de tror sig

kunna åstadkomma och vilka möjligheter de har längre fram i livet.
Majblomman jobbar för att jämna ut
oddsen. Vi har en nollvision, vilket
innebär att vårt jobb är klart först
när vi kan garantera att barn som
växer upp i Sverige har jämlika uppväxtvillkor och inte hamnar utanför.
Majblomman finns för att alla barn
ska kunna drömma stort och tro på
sin framtid, oavsett ekonomiska förutsättningar.
Därför är vårt arbete med att samla in medel och dela ut ekonomiskt
stöd till barn över hela landet så viktigt. Vi påverkar dessutom beslut
och finansierar forskning. Tillsammans med tusentals barn, volontärer, lärare, ledare och föräldrar ger
vi barn i Sverige det de har rätt till.

3

INLEDNING

Innehåll

Några ord om året

Därför finns Majblomman .................................................................. 3
Några ord om året ............................................................................. 5
Verksamhetsberättelse ...................................................................... 7
Allmänt om verksamheten ........................................................ 7
Ändamål ............................................................................... 7
Organisationen ...................................................................... 7-8
Ersättningar och löner ............................................................. 9
Så kontrolleras insamlingen ...................................................... 9
Detta innebär 90-konto ........................................................... 9
Blommande företag sänker Majblommans kostnader .................... 9
Så fördelas pengarna som samlas in ........................................... 9
Så jobbar vi med ändamålet ...................................................... 10
		Ekonomiskt stöd ......................................................... 12
			Utdelning av ekonomiskt stöd 2016-2018 ............. 12
		Påverkansarbete ......................................................... 13
			Kampanj i samband med insamlingen .................. 13
			Almedalen ...................................................... 13
			Kunskapsinhämtning om barnfattigdom .............. 13
			Mablommans rapport 2018 ............................... 14
		Stöd till forskning ....................................................... 16
			Forskningsbidrag ............................................. 16
			Rapport från Högskolan Väst ............................. 16
		Utbildning och utveckling ............................................. 19
			Fokusgrupper med barn ....................................19
			Verksamhetsutveckling Malmö ........................... 19
			Utveckling av utdelning av ekonomiskt stöd .......... 19
2018 i korthet ...................................................................................21-23
Samredovisning för Majblommans Riksförbund
och dess lokalföreningar .................................................................... 26-27
Resultaträkning ...................................................................... 26

Det är med både stolthet, tillförsikt och delvis oro jag nu ser
tillbaka på året som gått. Stolthet för att vara en del av den otroliga
kraft som utgörs av Majblommans volontärer, engagerade barn,
föräldrar, lärare och andra vuxna. Tillförsikt om att det går att
uppnå förändring med rätt sorts insatser. Men även oro för att inte
tillräckligt mycket görs.

Balansräkning
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Under 2018 röstades barnkonventionen genom som lag, vilket är ett stort genombrott
och innebär bland annat att barns rättigheter
ytterligare uppmärksammas och förstärks
i samhället. Samtidigt kan vi konstatera att
det fortfarande inte är jämlikt att växa upp
som barn i Sverige. Dessutom visar den
granskning vi gjort under året att kunskapen
om barnfattigdom och hur den kan motarbetas är bristfällig i Sveriges kommuner. För de barn som växer
upp i familjer med utsatt
ekonomi blir det extra
kännbart när barnperspektivet inte vägs
in och förslag som
gynnar barn saknar
politiskt stöd.
Globalt sett minskar fattigdomen.
Men det faktum
att vi under
2018 delade ut
över 40 miljoner kronor
i
ekono-

miskt stöd, där den vanligaste orsaken är
att familjer saknar pengar till basala saker
så som kläder och skor, visar att barnfattigdom fortfarande är ett stort problem i Sverige idag. Vid sidan om arbetet med utdelning
av ekonomiskt stöd har Majblomman under
året därför arbetat med att bidra till ökad
kunskap om barnfattigdom i samhället, opinionsbildat med målet att få beslutfattare att
se till att de lagar som finns till för att skydda
barn följs och utvecklat vår egna organisation för att vi ska jobba så effektivt och ändamålsenligt som möjligt.
Att vi kan se en fortsatt ökad insamling ser
vi som ett tecken på att det finns en vilja att
bidra till förändring och jag vill passa på att
rikta ett varmt tack till alla som möjliggjort
insamlingen och som antingen sålt eller köpt
majblommor. Tack även till de företag som
genom generösa erbjudanden gör att Majblommans pengar räcker till fler barn!

Tove Lindahl Greve, generalsekreterare
Majblommans Riksförbund
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Verksamhetsberättelse
Allmänt om
verksamheten
Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som sedan 1907 har gjort skillnad
för barn i Sverige. Vi jobbar året runt för
alla barns rätt att vara med i gemenskapen
oavsett ekonomiska förutsättningar. Majblomman samlar in merparten av medlen
genom att barn och volontärer i hela Sverige engagerar sig i försäljningen av majblommor varje vår. Andra inkomstkällor är
enskilda gåvor från privatpersoner och företag samt löpande gåvor från månadsgivare.
Nära 4000 volontärer är engagerade i Majblommans drygt 600 lokalföreningar som
finns över hela landet. Lokalföreningarna
är fristående ideella föreningar. På nationell
nivå finns ett representantskap, en styrelse
och ett riksförbund med kansli i Göteborg.
Genom att betrakta riksförbundet och lokalföreningarna som en helhet ges en korrekt bild av hela Majblommans verksamhet.
I denna årsredogörelse är därför riksförbundets årsredovisning sammanslagen med alla
lokalföreningarnas.

Ändamål
Majblommans ändamål är att förbättra villkoren för barn som lever i familjer med utsatt ekonomi och verka för ett Sverige utan
barnfattigdom. Det gör vi genom att dela ut
ekonomiskt stöd till enskilda barn, opinionsbilda med fokus på att belysa och mildra effekten av barnfattigdom, skapa möjlighet för
barn att påverka i frågor som berör barn, ge
stöd till forskningsprojekt om barns villkor
samt att arbeta med utbildning och utveckling i frågor som handlar om barns villkor.

Organisationen
Representantskapet

I representantskapet sitter medlemmar från
lokalföreningar och andra personer med
kompetens inom Majblommans område. Representantskapet har det yttersta ansvaret
för att Majblommans syfte uppnås och för
att insamlade medel fördelas enligt Majblommans syfte, stadgar och de krav som
Svensk Insamlingskontroll ställer.
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Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen är representantskapets
verkställande organ. Styrelsemöte hålls för
närvarande fem gånger per år. Ytterligare
arbetsinsatser kan förekomma mellan mötena.

na ska använda stödet på ett sätt som ger så
många barn som möjligt meningsfulla skollov. Andra frågor som det läggs mycket kraft
på är alla barns rätt till en avgiftsfri skola och
kommuners ansvar för att alla barn i kommunen ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Riksförbundet

Lokalföreningarna

Arbetet på riksförbundet genomförs av tio
anställda som arbetar för att utveckla Majblommans verksamhet, driva opinion i Majblommans frågor, leda nationella projekt och
stötta lokalföreningarnas arbete med att
motarbeta barnfattigdom lokalt. Exempel på
riksförbundets stöd till lokalföreningarna är
stöd till volontärförsörjning och koordination
av kommunikationen med barn, skolor, föreningar och allmänhet. Riksförbundet finansierar forskning som gagnar barns villkor. Riksförbundet sköter även inköp av och logistik
av majblommor.

Majblommans volontärer är organiserade i
ca 600 lokalföreningar. Föreningarna organiserar insamlingen lokalt genom att engagera
skolor, scoutkårer och andra grupper. Lokalföreningarna behandlar även de ansökningar om ekonomiskt stöd som kommer in från
barn och familjer i närområdet. Lokalföreningarna är självständiga ideella föreningar
och har en egen styrelse, men de är direkt
anslutna till Majblommans Riksförbund och
arbetar i enlighet med Majblommans vision,
syfte och mål.

Opinionsbildning och påverkansarbete bedrivs genom att träffa beslutsfattare, politiker och tjänstemän som påverkar arbetet
med barns rättigheter. Det görs dessutom
genom att årligen ge ut undersökningar och
rapporter samt genom att debattera i traditionell och social media.
Tidigare jobbade Majblomman i många år
med frågan om alla barns rätt till glasögon
och vi tror att det påverkansarbetet var en
del av skälet till att riksdagen 2016 röstade
igenom glasögonbidraget som ger alla barn
i Sverige rätt till kostnadsfria glasögon. En
annan fråga som har fått stort fokus är alla
barns rätt till en meningsfull fritid. Där har
Majblomman bland annat påverkat politiker
på nationell nivå att fatta beslut om lovbidrag
till kommuner och jobbar för att kommuner-
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Maria Cederlind,
årets majblommevolontär 2018

Ersättningar och löner

Detta innebär 90-konto

Representantskapets och förbundsstyrelsens ledamöter, liksom de tusentals volontärerna i de lokala majblommeföreningarna,
arbetar alla ideellt. Ordförande samt ledamöter i representantskapet och styrelse tar ej
ut traktamenten. Majblomman står för resor,
kost och logi i enlighet med Majblommans
riktlinjer. De anställda på riksförbundets
kansli i Göteborg är de enda inom organisationen som får ekonomisk ersättning för sitt
arbete. Generalsekreteraren är riksförbundets högsta tjänsteperson och rapporterar
till styrelsens ordförande. Generalsekreterarens lön är 62 000 kr i månaden. Eventuella förmåner är desamma som för övriga
anställda på riksförbundet.

Ideella föreningar, stiftelser och trossamfund som har granskats och godkänts av
Svensk Insamlingskontroll får ha ett så kallat
90-konto. Det är en garanti för att vi bland
annat följer deras krav på att tillräckligt
mycket av insamlade medel går till ändamålet. Läs gärna mer på Svensk Insamlingskontrolls hemsida.

Så kontrolleras
insamlingen
Majblommans insamling kontrolleras varje
år i fyra steg. Först granskar lokala revisorer
lokalföreningarnas räkenskaper och förvaltning. Sedan kontrollerar Majblommans Riksförbund varje lokalförenings årsredovisning.
Därefter granskar en revisor både riksförbundets redovisning och samredovisningen
för hela Majblomman. Slutligen kontrollerar
Svensk Insamlingskontroll den gemensamma redovisningen.

Blommande företag sänker
Majblommans kostnader
Blommande företag är de företag som
Majblomman har långsiktiga samarbeten
med. Bland annat erbjuder de rabatterade presentkort då de har produkter som
ofta förekommer i ansökningarna om ekonomiskt stöd som kommer in till Majblomman. Tack vare detta räcker pengarna längre och fler barn kan få ekonomiskt stöd.
KappAhl, Loomis, Parks & Resorts, Tripnet
och Nordic Wellness är några av de företag
som på olika sätt stöttar vår verksamhet.

Så fördelas pengarna som
samlas in
10 %
10 %
40 %

till barnet som säljer majblommor
till gruppen som säljer majblommor
till den lokala majblommeföreningen
för att dela ut i ekonomiskt stöd
40 % till riksförbundet för påverkansarbete, stöd till forskning, råd och stöd till
lokalföreningar samt inköp och logistik.
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Så jobbar vi med
ändamålet
Allt Majblomman gör syftar till att minska barnfattigdomen i Sverige.
Att förändra strukturer tar tid, att hjälpa genom direkta insatser går
snabbare. Därför arbetar Majblomman parallellt på båda planen.
Vi delar ut ekonomiskt stöd till barn och påverkar beslutsfattare i frågor som ger konsekvenser för barn som lever i familjer med en
utsatt ekonomi. Barn som lever i familjer där
pengarna inte räcker till kan ansöka om ekonomiskt stöd till och med det år då barnet fyller 18 år. Det kan gälla ett par fotbollsskor, ett
barnkalas, avgiften till fritidsaktivitet eller en
jacka.

Majblommans volontärer har ofta erfarenheter från jobb inom skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och andra områden där barn
finns. Det gör att de har kunskap om hur barn
i deras närområde har det. Det gör förhoppningsvis även att barnen och familjerna som
får ekonomiskt stöd från Majblomman känner
att det finns vuxna omkring dem som ser hur
de har det och som vill hjälpa.

Hur många barn som kan få hjälp beror på hur
många majblommor som sålts genom den lokala majblommeföreningen. Våra möjligheter
att påverka och göra skillnad är alltså helt
beroende av pengarna som samlas in genom
försäljningen av majblommor varje vår.

Hur många barn som kan få hjälp beror på
hur många majblommor som sålts genom
den lokala majblommeföreningen.
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Ekonomiskt stöd

Påverkansarbete

Majblomman samlar in pengar genom att barn och volontärer i
hela Sverige engagerar sig i försäljningen av majblommor varje år.
Insamlingen gör att majblommeföreningar
kan dela ut direkta ekonomiska stöd efter
ansökan från familjer med utsatt ekonomi
och dessutom får varje barn som deltar behålla 10% själv. 2018 behöll barnen som sålde 6,4 miljoner kr. Ytterligare 10% går även

till klassen/skolan/föreningen, 2018 blev det
sammanlagt 5,8 miljoner kr. Dessutom kan
skolsköterskor ansöka om pengar till handkassa för att själva kunna dela ut ekonomiskt
stöd direkt vid behov.

Utdelning av ekonomiskt stöd 2016 - 2018
(siffrorna är redovisade i kr)
Typ av ekonomiskt stöd
Kläder och skor

2016

2017

2018

5 549 000

6 112 000

8 656 000

Fritidsaktiviteter, nöjen & kultur

4 702 000

5 447 000

5 657 000

Sommarlovsaktiviteter

4 449 000

4 586 000

4 536 000

Övriga dyra, nödvändiga saker*

2 870 000

2 932 000

3 527 000

Jul och andra högtider

1 938 000

2 245 000

2 034 000

Datorer

574 000

700 000

692 000

Glasögon

483 000

267 000

326 000

Skolaktiviteter

165 000

255 000

230 000

20 730 000

22 544 000

25 658 000

676 000

442 000

583 000

Lokala barnaktiviteter

3 401 000

3 103 000

3 367 000

Pengar till barnen som säljer

5 966 000

6 364 000

6 446 000

Pengar till skolor, kårer

5 254 000

5 388 000

5 805 000

Totalt till grupper av barn

15 297 000

15 297 000

16 201 000

SUMMA LOKALT EKONOMISKT STÖD

36 027 000

37 841 000

41 859 000

Totalt till enskilda barn
Handkassa till skolsköterska/kurator

* med övriga, dyra nödvändiga saker menas till exempel cyklar, behandling, medicin
och hjälpmedel.
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Under 2018 har fokus framförallt riktats mot alla barns rätt
till en meningsfull fritid och till en avgiftsfri skola. Detta bland
annat genom en riksomfattande kampanj, rundabordssamtal i
Almedalen och utgivning av en rapport.

Kampanj i samband med
insamlingen
Inför och under Majblommans insamling i
april 2018 belystes vikten av att alla barn får
en meningsfull fritid. Genom en omfattande
kampanj i traditionella och digitala medier
lyftes frågan om alla barns rätt till fritidsaktiviteter som fotboll, utövande av musik och
att cykla tillsammans med kompisar. Kampanjen informerade om att alla barn i Sverige inte har råd med en meningsfull fritid och
belyste de konsekvenser som detta kan få
för individen och samhället i stort.

Almedalen
Majblomman bjöd 2018 in till rundabordssamtal i Almedalen. Syftet med samtalen var
att diskutera alla barns rätt till en avgiftsfri
skola och de problem som uppstår för barn
som lever i utsatt ekonomi när skolan kostar,
trots att den ska vara avgiftsfri. De som bjudits in hade alla någon form av beslutsmandat i frågor som berör barns rättigheter på
kommunal, regional eller nationell nivå. Genom rundabordssamtalen kunde vi inhämta
information om barns villkor och etablera

kontakt med nyckelpersoner för att främja
fortsatt påverkansarbete. Samtalen försåg
vidare beslutsfattare med argument för att
påverka lokalt, regionalt och nationellt för att
skapa förutsättningar för en avgiftsfri skola i
Sverige.

Kunskapsinhämtning om
barnfattigdom
Under våren 2018 inhämtades information
om hur barn resonerar kring barnfattigdom
och hur deras uppfattningar skiljer sig åt,
beroende på om de bor i områden med en
hög andel invånare med utsatt ekonomi eller i områden med färre personer som lever
i ekonomisk utsatthet. Undersökningen gav
Majblomman ökad kunskap om barns tankar kring barnfattigdom och underlag för informationsspridning om barns villkor. Delar
av resultatet presenterades i Majblommans
rapport ”Andra tycker jag är konstig” som
det går att läsa mer om på nästa sida.
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Majblommans
rapport 2018
2018 genomförde Demoskop på uppdrag av Majblomman en
granskning av Sveriges kommuner för att undersöka hur barnfattigdom motverkas på kommunal nivå. Det mynnade i en rapport
som gavs ut i samband med skolstart där presenterades resultatet från granskningen samt fakta om barnfattigdom i Sverige och
Majblommans roll i att motverka denna.
I stora drag kan vi som tidigare år konstatera att det spelar roll var i Sverige barn växer
upp. Det finns kommuner som ser barn som en
angelägen målgrupp, som har handlingsplaner
och åtgärdspaket, lokala barnombudsmän och
som gör analyser av konsekvenser för barn i
varje beslut. Men det finns också kommuner
som inte prioriterar barns rättigheter, som inte
ser att varje fråga har ett barnperspektiv eller förstår att alla delar av kommunens verksamhet påverkar barns möjligheter och förutsättningar. Sveriges kommuner kan spela en
avgörande roll för barns jämlika villkor. Vi ser
mycket allvarligt på att uppväxtvillkoren ser så
olika ut.
Våra rekommendationer handlar bland annat
om att kommunerna behöver ha en policy för
avgifter i skolan, att de ska involvera barn i
utvecklingen av fritidsverksamhet, att kulturskolan måste bli mer tillgänglig och att kollektivtrafiken inte ska hindra barns möjlighet att
delta i gemenskapen. Majblomman vill se ökad

takt och tydlighet i kommunernas arbete för
barns jämlika uppväxtvillkor.

”Sveriges kommuner kan spela en
avgörande roll för barns jämlika villkor. Vi ser mycket allvarligt på att
uppväxtvillkoren ser så olika ut.”
Rapporten skickades ut till beslutsfattare och
nyckelpersoner som verkar för barns rättigheter. Rapporten främjade Majblommans
ändamål genom att belysa brister och framgångsfaktorer i kommuners arbete med barns
rättigheter. En direkt effekt av rapporten blev
att Majblomman kontaktades av Kulturskolecentrum som är tillsatt av regeringen för att ta
fram en jämlik och tillgänglig kulturskola. Vidare har Skolverket, efter att ha läst rapporten,
uttryckt intresse för att undersöka myndighetens roll i de brister som finns kring en avgiftsfri
skola.
Läs hela rapporten på majblomman.se
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Stöd till forskning
Under 2018 avsattes 1 miljon kronor i bidrag till forskning om
barns villkor för att ytterligare bidra till ökad kunskap i frågan.

Forskningsbidrag
Sammanlagt fick 12 projekt anslag från Majblommans forskningsfond 2018. Till exempel
beviljades stipendium till ett forskningsprojekt om vikten av läsning för barn i tidig ålder
och ett projekt som undersökt situationen
för barn som bor hos respektive vårdnadshavare varannan vecka. Stödet främjar Majblommans ändamål då forskningsprojekten
bidrar till ökade kunskaper om vad som påverkar barns villkor och vilka åtgärder som
kan förbättra villkoren.

Rapport från Högskolan
Väst
Slutrapporten av Anette Bolin, lektor i socialt arbete vid Högskolan Väst i Trollhättan,
som innehaft Majblommans postdoc-tjänst
levererades 2018. Rapporten beskriver Majblommans verksamhet med ekonomiskt stöd
genom analyser av ansökningar, intervjuer
med volontärer och familjer som fått ekonomiskt stöd. Rapporten främjar Majblommans
ändamål då innehållet ger en ökad kunskap
om barns villkor i Sverige, om volontärers
förutsättningar, och därmed större möjlighet
att utveckla verksamhet som skapar förbättrade förutsättningar för barn som lever i utsatt ekonomi.

I enlighet med Barnkonventionen uppmuntrar vi
projekt där barn och ungdomar själva kommer
till tals. Dessutom prioriteras projekt som berör
barn och ungdomar från familjer med belastad
ekonomi.
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Majblomman vill vara en
plattform för barns röster
och se till att de tillfrågas i
frågor som berör dem. Därför har vi under 2018 bland
annat börjat med
fokusgrupper.

Utbildning och
utveckling
Majblommans Riksförbund jobbar året runt med råd och stöd till
majblommeföreningarna runt om i landet. Det arbetet handlar om
att skapa starka föreningar med så mycket kunskap om barns villkor
lokalt och nationellt som möjligt, för att vi ska kunna skapa förändring
för så många barn som möjligt. Här är några exempel på extra insatser
som gjorts under 2018.

Fokusgrupper med barn
Under hösten inleddes arbetet med att skapa
ett barnråd som ska träffas kontinuerligt och
fungera som en referensgrupp i utvecklingen
och genomförandet av Majblommans verksamhet. I december 2018 hölls de första två
träffarna där sammanlagt 14 barn rådfrågades
om barns rättigheter och utvecklingen av Majblommans verksamhet. Barnrådets syfte är att
lyfta barns röster och ge barn inflytande i frågor som berör barns rättigheter.

Verksamhetsutveckling
Malmö
Sedan september 2018 har Majblomman en
anställd på halvtid med uppdraget att utveckla
Majblommans verksamhet i Malmö. Ca 25 % av
barnen i Malmö lever i ekonomisk utsatthet och
Majblommans insamling är mycket begränsad i
staden, vilket gör att få barn kan ta del av Maj-
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blommans ekonomiska stöd trots ett omfattande behov. Satsningen i Malmö ska förankra Majblommans verksamhet på övergripande
nivå i olika delar av Malmö stad och rekrytera
volontärer som ska säkra en långsiktig utveckling av verksamheten i Malmö. Målet är att skapa möjlighet för fler barn som lever i ekonomisk
utsatthet att få ekonomiskt stöd.

Utveckling av utdelning av
ekonomiskt stöd
Under 2018 har en handbok som ger vägledning och struktur i volontärers arbete med att
dela ut ekonomiskt stöd tagits fram. Dessutom har även en gemensam Facebookgrupp
för volontärer som arbetar med att bedöma
ansökningar av ekonomiskt stöd startats. Förslaget att skapa gemensamma plattformar
för erfarenhetsutbyte kom från volontärer vid
workshops i samband med inspirationsträffar i
januari 2018.
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2018 i korta drag
JANUARI
Lansering av 2018 års blomma och affisch
I samband med lanseringen av 2018 års majblomma
var barnen huvudpersoner. Elina Hall som designat den blomma som valdes till 2018 års blomma
och Maxi Svensson som målat motivet till 2018 års
affisch var talespersoner för barns rättigheter då
blomman och tavlan avtäcktes och i media i samband med detta.

Volontärträffar
Året kickstartades med två volontärträffar, i Stockholm 20-21 januari och Göteborg 27-28 januari.
De genomfördes för att skapa en mötesplats för
volontärer från olika delar av landet att träffas och
utbyta idéer. En viktig del är även att riksförbundet
och lokalföreningar träffas och kan prata om hur vi
tillsammans kan utveckla och förbättra organisationen.

APRIL
Säljstart
Insamlingen inleddes traditionsenligt genom att
HM Drottning Silvia köpte årets första majblomma.
På plats på slottet för att sälja dem var Alice och
Youssef.

6.100 KR
Inspirerad av årets majblomma skapade guldsmeden
Alexander Levin en handgjord ring. Ringen auktionerades ut i samarbete
med Majblommans lokalförening i Motala och ropades in för 6.100kr.
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67 235 000 KR
Under 2018 samlade barnen tillsammans in otroliga
67 235 000 kr. Ett fantastiskt resultat!

OKTOBER
Diplomeringsceremoni på Stockholms Slott
30 elever från Adolf Fredriks musikklasser samlade
2018 in 311 160 kronor, vilket gjorde skolan till vinnare
av Majblommans insamlingstävling, för fjärde året i
rad. Bakom det makalösa resultatet ligger ett starkt
engagemang hos personal, föräldrar och framför allt
hos eleverna, (hela skolan samlade in 637 200 kr).
Tillsammans med volontärer och forskare fick barnen
ta emot diplom på slottet. Majblommeföreningen i
Alingsås utågs till årets majblommeförening. De har
stadigt ökat sin insamling över tid och ett strukturerat
och effektivt arbete med ekonomiskt stöd till enskilda
barn har bidragit till att många barn i Alingsås inkluderats i gemenskapen i skolan och fritiden.

JULI
12-åriga Wille intervjuade partiledare i
Almedalen

UNDER ÅRET

Sedan 2004 skickar Majblomman en knattereporter
till Almedalen, med målet att föra barns talan och förbättra villkoren för alla i skolan och på fritiden. 2018
ställde Wille Öhgren upp och intervjuade alla partiledare och barnministern om barns rättigheter. Temat
var otillåtna kostnader i skolan.

Forskningsbidrag

”Jag tycker självklart att barns
rättigheter ska ha mer plats i
politiken” - Wille
Majblomman vill att barn ska kunna påverka
frågor som berör dem, och knattereportern är ett
konkret exempel på det. Vi är verkligen glada
att Wille representerade Majblomman 2018.

AUGUSTI
Rapporten ”Andra tycker jag är konstig” släpps
Årets granskning fokuserade på Sveriges kommuners arbete på fyra olika områden - avgiftsfri skola,
meningsfull fritid, lov på lika villkor och tillgänglig
transport. Resultatet? 37 sidors nyttig läsning om att
barnfattigdom finns och får långsiktiga
konsekvenser, men det finns saker vi kan göra åt
problemet.
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Sammanlagt fick 12 projekt anslag från Majblommans forskningsfond 2018. Till exempel beviljades
stipendium till ett forskningsprojekt om vikten
av läsning för barn i tidig ålder och ett projekt
som undersökt situationen för barn som bor hos
respektive vårdnadshavare varannan vecka.
Forskningsprojekten har bidragit till ökade kunskaper om vad som påverkar barns villkor och vilka
åtgärder som kan förbättra villkoren.

41 859 000 KR
25 658 000 KR delades ut i ekonomiskt stöd till enskilda
barn efter ansökan till majblommeföreningar runt om i
landet. Det vanligaste, 34%, att söka pengar för är kläder
och skor. Näst vanligast, 22 %, är för fritidsaktiviteter,
nöjen och kultur. Vanligt är även att söka för pengar till
sommarlovsaktiviteter och högtider.

16 201 000 KR delades ut till grupper av barn. Det vill

säga barnen som säljer majblommor - 10 % av insamlingen
går till varje majblommesäljare och 10 % går till klassen/
föreningen/gruppen. Pengar går även till skolsköterskor
och lokala aktiviteter för barn.

23

MAJBLOMMAN I SIFFROR

MAJBLOMMAN I SIFFROR

Samredovisning för
Majblommans Riksförbund
och dess lokalföreningar

BALANSRÄKNING
(belopp i tusentals kronor)

Majblommans
Riksförbund

Samlad
redovisning 1)

Samlad
redovisning 1)

2018

2018

2018

2017

2 745

0

2 745

2 751

6

0

6

12

5 420

0

5 420

6 180

8 171

0

8 171

8 943

508

514

1 023

612

0

3 286

3 286

3 432

Likvida medel

31 021

28 697

59 718

59 331

Summa omsättningstillgångar

31 529

32 497

64 027

63 375

SUMMA TILLGÅNGAR

39 700

32 497

72 198

72 318

387

0

387

387

0

0

0

0

38 962

27 728

66 691

65 741

-1 158

1 048

-111

950

38 191

28 776

66 967

67 078

Långfristiga skulder

196

0

196

202

Leverantörsskulder

702

1 335

2 038

1 360

0

2 245

2 245

2 855

611

141

752

823

1 509

3 721

5 231

5 240

39 700

32 497

72 198

72 318

Ställda panter

Inga

Inga

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Inga

Inga

TILLGÅNGAR

RESULTATRÄKNING
(belopp i tusentals kronor)

Majblommans
lokalföreningar

Anläggningstillgångar
Majblommans
lokalföreningar

Majblommans
Riksförbund

Samlad
redovisning 1)

Samlad
redovisning 1)

2018

2018

2018

2017

65 061

28 784

67 235

66 022

Anslag från lokalföreningar till riksförbundet

0

42

0

0

Anslag från riksförbundet till lokalföreningar

0

0

0

0

4 276

1 635

5 910

4 308

91

79

170

246

69 428

30 540

73 315

70 576

-11 944

-12 148

-12 149

-12 750

-346

-77

-354

-705

-12 290

-12 225

-12 503

-13 455

-1 134

-2 935

-4 069

-3 672

56 004

15 380

56 743

53 449

Insamlingsintäkter
Majblommor och övriga produkter

Övriga bidrag från organisationer och allmänhet
Övriga intäkter
Summa insamlingsintäkter

Övriga insamlingskostnader
Summa insamlingskostnader
Administrationskostnader
INSAMLINGSRESULTAT

-41 859

-577

-42 436

-38 305

-1 274

0

-1 274

-350

Anslag från lokalföreningar till riksförbundet

-42

0

0

0

Anslag från riksförbundet till lokalföreningar

0

0

0

0

Majblommans övergripande riksändamål

-14 599

-13 770

-13 770

-14 864

Summa till Majblommans ändamål

-57 774

-14 347

-57 480

-53 519

Koncernmässiga justeringar

Kapitalplaceringar, aktier, obligationer etc

Omsättningstillgångar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Donationskapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Årets resultat

Till ändamålet
Lokala bidrag, utbetalade

Inventarier
Summa anläggningstillgångar

Insamlingskostnader
Majblommor, övriga produkter, distribution

Fastighet

Summa eget kapital
Skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER

Erhållna utdelningar och ränteintäkter
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader

ÅRETS RESULTAT

-1 770

1 033,267

-737

-70

626

14

640

1 033

-14

0

-14

-13

-1 158

1 047

-111

950

Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1) I Majblommans samlade resultaträkning har lokalföreningarnas och riksförbundets interna mellanhavanden eliminerats.
Lokalföreningarna har brutet räkenskapsår per den 31 augusti
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