ÅRSREDOGÖRELSE 2019

“Tanken med den är att visa att alla barn och
unga är viktiga, oavsett varifrån de kommer.”
- Alice Almarales Mossberg, Majblommans konstnär 2019

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

Barnfattigdomen i Sverige
måste tas på allvar
Majblomman har stått på barnens sida sedan 1907. År 2019 var inget undantag. I november
fyllde FNs barnkonvention 30 år men vi såg ingen anledning att fira. För den ekonomiska
ojämlikheten bland barn i Sverige växer, och det snabbare än i många andra välfärdsländer
i världen. Samtidigt känns det hoppfullt att se engagemanget hos de volontärer, barn, lärare,
föräldrar, beslutsfattare, givare och företag som ger sin av sin tid och sina resurser till
Majblomman. Tillsammans gör vi verkligen skillnad!
Under några vårveckor 2019 såldes majblommor för 65,7 miljoner kronor. Tack vare det kunde
vi under året dela ut över 41 miljoner kronor till barn över hela land. Vi kunde även dela ut en
miljon kronor i forskningsstöd för att vi ska lära oss mer om barns villkor och vilka åtgärder
som är mest avgörande. Vi kunde genomföra undersökningar och intervjuer som bland annat
resulterade i Majblommans barnfattigdomsrapport 2019 - ”Spelar det roll?”. Den visar att
mycket viktigt arbete utförs för att motverka barnfattigdom, men att det bland annat krävs
fler långsiktiga satsningar inom offentlig sektor. Att prioritera bort kostnader för sociala
investeringar kan verka kortsiktigt billigare, men är utan tvekan dyrare när man tittar på vad
det får för konsekvenser för individ och samhälle på längre sikt.
Vi lyfte under 2019 särskilt vikten av barns rätt till meningsfulla fritidsaktiviteter. Och hur
olyckligt det är att vissa kommuner sänker familjers försörjningsstöd på grund av att de fått
stöd från Majblomman. Vi ställde oss frågan hur det kan vara så att vi här, i Sverige, låter vissa
barn växa upp under omständigheter som andra barn och vuxna i samma land har svårt att
föreställa sig. Vi jobbade även 2019 vidare med att stärka
Majblommans lokala närvaro där barnfattigdomen är som störst.
Vi inledde dessutom samarbeten med företag som kan erbjuda
rabatterade checkar för de ändamål som många barn och familjer
söker stöd för. Detta arbete får givarnas pengar att räcka till fler
barn.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla er som är med

Majblomman i kampen för att fler barn ska känna att de har en
plats i samhället, och har en tro på sig själva och sin framtid!

Tove Lindahl Greve
Generalsekreterare Majblommans Riksförbund

Majblomman - På barnens sida sedan 1907.

Erik Lundin
Ambassadör 2019

Majblomman - På barnens sida sedan 1907.

Volontärgala
januari 2019

Verksamhetsberättelse
Allmänt om verksamheten
Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som sedan 1907 har gjort skillnad för
barn i Sverige. Idag ligger fokus på att motverka barnfattigdomen i Sverige. Året runt
jobbar vi för alla barns rätt att vara med i gemenskapen i skolan och på fritiden oavsett
ekonomiska förutsättningar. Majblomman ger fler barn möjligheten att drömma stort och
tro på sig själva.
Nära 3500 volontärer är engagerade i Majblommans drygt 580 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 motverka barnfattigdomen i Sverige. Detta genom att dela
ut ekonomiskt stöd till enskilda barn som lever i ekonomisk utsatthet, påverka
beslutsfattare och nyckelpersoner som har inflytande över hur samhället kan minska
barnfattigdomens konsekvenser, ge stöd till forskningsprojekt som på olika sätt fokuserar
på barns rättigheter samt att jobba med utbildning och utveckling i frågor som handlar
om barns villkor.

Organisationen
REPRESENTANTSKAP
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.
FÖRBUNDSSTYRELSE
Förbundsstyrelsen är representantskapets verkställande organ. Styrelsemöte hålls för
närvarande fem gånger per år. Ytterligare arbetsinsatser kan förekomma mellan mötena.
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RIKSFÖRBUND
Arbetet på riksförbundet genomförs av tolv 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 och logistik av majblommor.
Opinionsbildning och påverkansarbete bedrivs genom kontakt med beslutsfattare,
politiker och tjänstemän som påverkar arbetet med barns rättigheter på kommunal,
regional och nationell nivå. Majblomman jobbar vidare för att uppnå förändring genom
att regelbundet göra undersökningar och ta fram rapporter om barns rättigheter och
levnadsvillkor.
En fråga som Majblomman länge fokuserat på, och lyft extra under 2019 är alla barns rätt
till en meningsfull fritid. Det har gjorts genom att bland annat påverka politiker på
nationell nivå att fatta beslut om lovbidrag till kommuner. Fortsatt påverkansarbete
handlar om att kommuner ska arbeta för att ge så många barn som möjligt en meningsfull
fritid efter skolan och på loven. Andra frågor som Majblomman lägger kraft på är alla
barns rätt till en avgiftsfri skola, och kommuners ansvar för att alla barn i kommunen ska
få sina rättigheter tillgodosedda.
LOKALFÖRENINGAR
Majblommans volontärer är organiserade i ca 580 lokalföreningar. Föreningarna ansvarar
för Majblommans arbete i lokalområdet och arbetar året om för att engagera skolor,
scoutkårer och andra grupper i Majblommans frågor och insamling. Lokalföreningarna
behandlar även 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.

Ersättningar och löner
Representantskapets och förbundsstyrelsens ledamöter, liksom de tusentals volontärer
som verkar 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. Anställda på riksförbundets
kansli i Göteborg är de enda inom organisationen som får ekonomisk ersättning för sitt
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arbete. Generalsekreteraren är riksförbundets högsta tjänsteperson och rapporterar till
styrelsens ordförande. Generalsekreterarens lön är 64 000 kr i månaden. Eventuella
förmåner är desamma som för övriga anställda på riksförbundet.

Så kontrolleras insamlingen
Majblommans insamling kontrolleras varje år i fyra steg. I ett första steg granskar lokala
revisorer Majblommans lokalföreningars räkenskaper och förvaltning. Sedan kontrollerar
en ekonom hos Majblommans riksförbund varje lokalförenings årsredovisning. Därefter
granskar en revisor både riksförbundets redovisning och samredovisningen för hela
Majblomman. Slutligen kontrollerar Svensk Insamlingskontroll den gemensamma
redovisningen.

Vad innebär 90-konto
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 organisationen
bland annat följer deras krav på att tillräckligt mycket av insamlade medel går till
ändamålet. Läs gärna mer på Svensk Insamlingskontrolls hemsida.

Blommande företag sänker Majblommans
kostnader
Blommande företag är de företag som Majblomman har långsiktiga samarbeten med. Det
handlar till exempel om företag som erbjuder rabatterade presentkort till Majblomman,
som sedan kan delas ut som ekonomiskt stöd istället för kontanter. Tack vare detta räcker
pengarna längre och fler barn kan få ekonomiskt stöd. KappAhl, Parks & Resorts, Tripnet
och Nordic Wellness är några av de företag som på olika sätt stöttar verksamheten.

Så fördelas pengarna som samlas in
- 10 % går till barnet som säljer majblommor
- 10 % går till gruppen barn som säljer majblommor
- 40 % går till den lokala majblommeföreningen för att dela ut i direkt ekonomiskt stöd
till barn lokalt
- 40 % till riksförbundet för påverkansarbete, stöd till forskning, råd och stöd till
lokalföreningar samt inköp och logistik
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Hållbarhetsupplysningar
MINSKAD BESTÄLLNINGSVOLYM
Mängden blommor som beställts från leverantör har minskats för att minska på svinn av
osålda blommor.
SÄKERSTÄLLANDE AV ARBETSVILLKOREN HOS NYA LEVERANTÖRER
Under året förhandlades det fram avtal med två nya leverantörer av majblommor. Vid
förhandlingen sågs villkoren för de anställda på fabriken över för att säkerställa att de är
enligt avtal. Båda fabrikerna har goda arbetsvillkor och marknadsmässiga löner. Löpande
utvärderingar kommer ske och varje år kommer Majblomman få en uppdaterad rapport
om bland annat arbetsmiljö, arbetsförhållanden, produktion och löner. Fabrikerna är väl
insatta i Majblommans arbete, vad produkterna används till och vår värdegrund.
Majblomman kan avbryta samarbetet om de inte uppfyller våra krav.
ANTAL TRYCKSAKER HAR MINSKATS OCH ÅRSNEUTRALISERATS
För att minska på svinnet av trycksaker har det under årets gjorts en genomgång där
antalet trycksaker har minskats. Flera trycksaker, så som informationsfoldrar och
affischer har gjorts om så att de är årsneutrala och kan användas i många år framöver och
därför inte behöver kasseras vid årets slut.
UPPFÖLJNING AV RESEPOLICY
2018 infördes en ny resepolicy som följts upp under året – resor med flyg har fortsatt
minskat.
MÅNGFALDSARBETE
I de rekryteringar som har gjorts har hänsyn, utöver kompetens och lämplighet, tagits till
att Majblommans personalgrupp ska ha en så stor bredd som möjligt för att skapa
relevant och konkurrenskraftig verksamhet. För att skapa en större bredd i Majblommans
volontärbas har material översatts till flera språk och nya kontaktytor har etablerats för
att nå ut i nya sammanhang.
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Så jobbar vi för ändamålet
Ekonomiskt stöd
Majblomman samlar främst 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. Dessutom får varje barn som deltar i
insamlingen behålla 10% själv. 2019 behöll barnen som sålde 6,7 miljoner kr. Ytterligare
10% går även till klassen/skolan/föreningen, 2019 blev det sammanlagt 5,3 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 2017-2019
(belopp i tusentals kronor)
Beskrivning
Kläder och skor

2017
6 112

2018
8 656

%
34%

2019
8 883

%
34%

Fritidsaktiviteter, nöjen och kultur

5 447

5 657

22%

6 373

24%

Sommarlovsaktiviteter

4 586

4 536

18%

4 527

17%

Övriga dyra och nödvändiga saker*

2 932

3 527

14%

3 310

13%

Jul och andra högtider

2 245

2 034

8%

1 957

8%

Datorer

700

692

3%

577

2%

Glasögon

267

326

1%

273

1%

Skolaktiviteter

255

230

1%

162

1%

22 544

25 658

100%

26 062

100%

442

583

4%

536

4%

Lokala barnaktiviteter

3 103

3 367

21%

2 364

16%

Majblommepengar till barnen som

6 364

6 446

40%

6 755

45%

Majblommepengar till skolor, kårer

5 388

5 805

36%

5 328

36%

Totalt till grupper av barn

15 297

16 201

100%

14 983

100%

Summa lokalt ekonomiskt stöd

37 841

41 859

Totalt till enskilda barn
Handkassa till skolsköterska/kurator

säljer

41 045

* med övriga, dyra nödvändiga saker menas till exempel cyklar, behandling, medicin och hjälpmedel.
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Erik Lundin
Erik Lundin, Majblommans ambassadör 2019
Ambassadör 2019

Påverkansarbete
Fokus har 2019 framför allt varit att få upp frågan om barnfattigdom på agendan och
öka medvetenheten om att barn i Sverige lever i barnfattigdom, och vilka konsekvenser
det får, hos beslutsfattare och allmänhet samt ge förslag på lösningar. Fokus har även
legat på barns rätt till en meningsfull fritid. Detta bland annat genom en
riksomfattande kampanj, rundabordssamtal i Almedalen och utgivning av en rapport
om barnfattigdom.
LANSERING AV 2019 ÅRS BLOMMA OCH AFFISCH
Vid lanseringen av 2019 års majblomma och affisch var det årets konstnär Alice
Almarales Mossberg som stod i fokus. Årets majblommedesigner blev glad över att ha
vunnit men valde att inte medverka i media. Alice Almarales Mossbergs var därför
talespersonen för barns rättigheter då blomman och tavlan avtäcktes och i media i
samband med detta. Årets affisch fick stor uppmärksamhet i riksmedia och hos
allmänheten. Lanseringen av årets blomma och affisch främjade Majblommans ändamål
då barn kom till tals i frågor om barns rättigheter. Bland annat var Alice med i ett avsnitt
av Utbildningsradions programserie Barnaministeriet, intervjuades i TV4:s program Efter
fem och radio P4.
KAMPANJ I SAMBAND MED INSAMLINGEN
Inför och under Majblommans insamling fokuserade kommunikationen på
huvudbudskapet att barnfattigdom inte är ett problem i Sverige, utan flera tusen, med
hänsyn till de många barn som lever i barnfattigdom och att varje barn upplever det på
flera sätt i sin vardag. Utifrån det togs flera underbudskap fram för olika målgrupper.
Kampanjen informerade om att barnfattigdom finns och vad det innebär. Särskilda
budskap riktade till lärare fokuserade på att det finns tydliga kopplingar mellan läroplan,
kursplan och Majblommans syfte. Samtliga delar av kampanjen gick ut i digitala kanaler
och avslutades med en tydlig uppmaning: Var med och påverka genom att bidra till eller
delta i insamlingen. Kampanjen främjade ändamålet genom att öka kunskapen om
barnfattigdom i alla delar av samhället samt att öka kunskapen om Majblommans
insamling och viljan att delta i den.
MAJBLOMMANS AMBASSADÖRER 2019
Inför insamlingen 2019 inleddes ett samarbete med fem ambassadörer – Joy M´Batha,
Niclas Engelin, Erik Lundin, Little Jinder och Cherrie. Genom både Majblommans och
sina egna kanaler spred de kunskap och engagemang för Majblommans frågor. Genom att
låta ambassadörerna med egna ord beskriva sitt engagemang och sina drivkrafter bidrog
ambassadörerna till ändamålet genom att Majblomman fick chans att nå ut till fler barn
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och unga. Ambassadörerna bidrog även till att sprida berättelser om barnfattigdomens
konsekvenser samt betydelsen av engagemang till allmänheten.
ALMEDALEN
Majblomman bjöd 2019 in till rundabordssamtal i Almedalen. Syftet med samtalen var att
diskutera frågan om barnfattigdom och samla in underlag till Majblommans årliga
rapport. Första samtalet fokuserade på att diskutera och problematisera begreppet
barnfattigdom och vilka mått och definitioner som är relevanta att använda. Det andra
samtalet fokuserade på skolans roll och ansvar i frågan, utmaningar och möjligheter samt
konsekvenserna av barnfattigdom och de ojämlika förutsättningar som den bidrar till. Det
tredje och avslutande samtalet fokuserade på frågan om meningsfull fritid och möjliga
åtgärder och lösningar på problemet med barnfattigdom. De som bjudits in hade alla
expertkunskaper i respektive fråga och/eller någon form av beslutsmandat i frågor som
rör barns rättigheter på kommunal, regional eller nationell nivå. Rundabordssamtalen
främjade Majblommans ändamål genom att inhämta information om barns villkor och
etablera kontakt med nyckelpersoner
för att främja riksförbundets fortsatta
påverkansarbete. Samtalen försåg
vidare beslutsfattare med argument för
att påverka lokalt, regionalt och
nationellt för att skapa förutsättningar
för ett Sverige utan barnfattigdom.
KNATTEREPORTER I
ALMEDALEN
Sedan 2004 har Majblomman en
knattereporter i Almedalen, med målet
att föra barns talan och förbättra barns
villkor i Sverige. 2019 var det 11-åriga
Albin Holmström som intervjuade
partiledare och andra politiker om
barns rättigheter. Albin ställde frågor
om ordningsbetyg och partiernas arbete
för att minska barnfattigdomen i
Sverige. Samtalen filmades och
publicerades på Majblommans
Youtubekanal MajTV. Knattereportern
i Almedalen främjar Majblommans
ändamål genom att ge barn en
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framträdande roll i samtalet med beslutsfattare vilket lyfter barns röster i frågor som
berör barns rättigheter.
MAJBLOMMANS RAPPORT 2019
Under första halvan av 2019 genomförde Kantar Sifo på uppdrag av Majblommans
Riksförbund en kartläggning av svenska befolkningens uppfattning om barnfattigdomen i
Sverige. Undersökningen visade att folk inte bara känner till, utan överskattar problemet.
Med detta som utgångspunkt togs Majblommans rapport ”Spelar det roll?” fram. Den
gavs ut i anknytning till 30-årsdagen av barnkonventionen i november. Rapporten är en
bred sammanställning av barnfattigdomen i Sverige. Den belyser vilka barn det handlar
om, vilka konsekvenserna är och vad vi som samhälle kan göra för att alla barn ska få det
de har rätt till. Den levandegör statistik och fakta genom intervjuer med bekanta profiler
och reportage med människor som gör skillnad. Den uppmanar såväl beslutsfattare som
allmänheten att inte förbli passiva utan fundera på sin roll i den förändring som måste
ske. Rapporten skickades ut till beslutsfattare och nyckelpersoner som verkar för barns
rättigheter. Rapporten främjade Majblommans ändamål genom att få upp frågan om
barnfattigdom på agendan samt att lyfta röster och perspektiv som sällan får ta plats i
traditionell media. Direkta effekter av rapporten var att Majblomman bjöds in till radiooch tv-program för att prata om barnfattigdom, samt att rapporten togs upp och
hänvisades till i fristående debattörers texter.
Rapporten går att läsa och ladda ner på majblomman.se. Trycka exemplar går att beställa
genom att kontakta riksförbundet på info@majblomman.se.
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KUNSKAPSINHÄMTNING OM BARNFATTIGDOM
2019 genomfördes en förstudie om kommuners arbete med att erbjuda meningsfull fritid
till alla barn för att under 2020 mynna i en metodutveckling att använda i Majblommans
påverkansarbete. Arbetet gynnar Majblommans ändamål genom att inhämta kunskap om
arbete för barns rättigheter och skapa kontakt med myndigheter och organisationer för
samverkan. Arbetet leder även till att på sikt kunna förse beslutsfattare med verktyg för
att påverka lokalt, regionalt och nationellt för att skapa förutsättningar för ett Sverige
utan barnfattigdom.

Stöd till forskning
Under 2019 avsattes 1 mkr i bidrag till forskning om barns villkor för att ytterligare
bidra till ökad kunskap i frågan.
FORSKNINGSBIDRAG 2019
Sammanlagt beviljades till tio projekt anslag från Majblommans forskningsfond 2019. Till
exempel beviljades ett forskningsprojekt om barnets bästa enligt barnkonventionen (en
barnrättslig analys i socialtjänstkontext) och ett projekt om delaktighet på barns villkor
(övergången mellan utredning och insats). Stödet främjar Majblommans ändamål då
forskningsprojekten bidrar till ökade kunskaper om vad som påverkar barns villkor och
vilka åtgärder som kan förbättra villkoren.

Utbildning och utveckling
Majblommans Riksförbund jobbar året runt med råd och stöd till
majblommeföreningar 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 tillsammans ska kunna skapa förändring för så många barn som möjligt.
Arbetet handlar även om att skapa förutsättningar för Majblomman som organisation
att bedriva verksamhet som är så effektiv och ändamålsenlig som möjligt. Här är några
exempel på insatser som gjorts under 2019.
VOLONTÄRTRÄFFAR
Under året hölls ett antal volontärträffar. I januari hölls en volontärgala i Göteborg där ca
350 volontärer från hela landet deltog. Det var även en träff i Hässleholm i Skåne under
våren, samt tre träffar i Norrland (i Umeå, Luleå och Sundsvall) under hösten. Träffarna
bidrog till Majblommans ändamål genom att sprida kunskap och barnfattigdom i Sverige
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och barns förutsättningar. Träffarna stärker även verksamheten genom att ge volontärer i
Majblomman möjlighet att dela erfarenheter i frågor som volontärrektyrering,
kvalitetssäkring av arbetet med att dela ut ekonomiskt stöd och kontaktverksamhet med
skola och föreningar.
VERKSAMHETSUTVECKLING MALMÖ
Sedan september 2018 har riksförbundet en anställd på deltid 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 Majblommans 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. Sedan september 2018 har insamlingen ökat med 50%, vilket
sannolikt är en effekt av insatsen från riksförbundet. Satsningen främjar Majblommans
ändamål genom att skapa möjlighet för fler barn som lever i ekonomisk utsatthet att få
ekonomiskt stöd.
FOKUSGRUPPER MED BARN
Under våren 2019 hölls två fokusgrupper med barn. Ena träffen handlade om att utveckla
Majblommans app och den andra om att välja ut vilka blommor som skulle gå till final i
tävlingen om majblommans färg 2020. Barnrådet främjar Majblommans ändamål genom
att lyfta barns röster och ge barn inflytande i frågor som berör dem.
UTVECKLING AV APP
Inför insamlingen 2019 utvecklades en ny app med syfte att bland annat stärka barns
möjligheter att lära sig om barnfattigdom och dess konsekvenser samt ge dem ett verktyg
att skapa ett bättre och starkare samhälle. I appen kunde barnen även följa sin försäljning
via Swish vilket uppmuntrade till en kontantfri insamling som bidrog till ökad trygghet
för barnen som sålde. Utvecklingen av appen bidrog till Majblommans ändamål genom
att öka kännedomen om Majblomman och Majblommans frågor bland barn.
Majblomman stärker genom appen den plattform för barns sociala engagemang som
Majblomman erbjudit i över hundra år.
UTVECKLING AV MEDLEMSSIDOR OCH UPPDATERING AV HANDBÖCKER
Under hösten 2019 inleddes arbetet med att utveckla och ta fram nya medlemssidor – den
sida där Majblommans volontärer loggar in för att hämta information och material för att
kunna genomföra arbetet med att arrangera insamlingen lokalt och dela ut ekonomiskt
stöd. I samband med framtagandet av nya medlemssidor uppdaterades även de tre
handböcker som finns till som stöd för volontärer i arbete med att organisera
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lokalföreningen, insamlingen samt dela ut ekonomiskt stöd. Medlemssidorna och
handböckerna släpps i januari 2020. De bidrar till Majblommans ändamål genom att
effektivisera arbetet i lokalföreningarna, kvalitetssäkra arbetet med utdelning av
ekonomiskt stöd, skapa möjlighet till framgångsrik volontärrekrytering och stärka
lokalföreningarnas arbete med rekrytering av skolor och föreningar till insamlingen.
UTGIVNING AV MAJBLOMMANS TIDNING FÖR VOLONTÄRER
Under året gavs två nummer av Majbladet, Majblommans tidning för volontärer, ut. Ett
nummer i januari och ett nummer i november. Utgivningen av tidningen bidrar till
Majblommans ändamål genom att skapa möjlighet för informationsspridning och göra
det möjligt för lokalföreningar att arbeta mer effektivt med barns rättigheter och
utdelning av ekonomiskt stöd lokalt.
FÖRETAGSSAMARBETEN
Under hösten 2019 påbörjades ett arbete med att inleda samarbeten med företag som
erbjuder bland annat skor, sportartiklar, sportkläder och cyklar. Arbetet har resulterat i
att skoföretaget Kavat från och med februari 2020 kommer erbjuda rabatterade checkar,
och att sportkedjan Stadium kommer att erbjuda rabatterade checkar på sitt breda
sortiment. Arbetet med företagssamarbeten bidrar till Majblommans ändamål genom att
de insamlade pengarna räcker längre och att fler barn då kan få ekonomiskt stöd.
VOLONTÄRUTBILDNING
Under hösten 2019 har en digital utbildning för alla Majblommans volontärer tagits fram
och del ett lanseras i februari 2020. Utbildningens syfte är att ge nya och nuvarande
volontärer kunskap om Majblommans organisation, värderingar och ändamål samt
kunskap om innehållet i volontäruppdraget. Ett annat viktigt syfte är att inspirera och
skapa engagemang för Majblommans frågor. Volontärutbildningen främjar
Majblommans ändamål genom att kvalitetssäkra arbetet med utdelning av ekonomiskt
stöd, skapa möjlighet till framgångsrik volontärrekrytering och stärka lokalföreningarnas
arbete med rekrytering av skolor och föreningar.
ÖVERSÄTTNING AV MATERIAL TILL FLER SPRÅK
Under 2019 översattes delar av Majblommans material till andra språk för att nå ut till
familjer som inte har svenska som modersmål. En uppdaterad informationsfolder om
Majblomman samt det brev som går ut till vårdnadshavare till barn som ska vara med i
insamlingen översattes till engelska, arabiska, somaliska och dari. Detta främjar
Majblommans ändamål genom att kunskap om Majblommans insamling och möjlighet
att söka ekonomiskt stöd når ut till fler.
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UTVECKLING AV SYSTEM FÖR ATT SÄLJA MAJBLOMMOR VIA SWISH
Alla barn kunde för första gången ta betalt via Swish och en plattform för att följa
försäljningen och administrera QR-koder släpptes i samband med säljstart.
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Henrik Deresiewicz och Solveig Undeman Larsson
sålde första majblomman till H.M Drottning Silvia

2019 i korta drag
Januari
LANSERING AV ÅRETS MAJBLOMMA OCH AFFISCH
Vid lanseringen av 2019 års majblomma och affisch var det årets konstnär Alice
Almarales Mossberg som stod i fokus och var talesperson för barns rättigheter. Årets
majblommedesigner blev glad över att ha vunnit men valde att inte medverka i media.
VOLONTÄRGALA
I januari hölls en volontärgala i Göteborg där ca 350 volontärer från hela landet deltog.
Den genomfördes för att skapa en mötesplats för volontärer från olika delar av landet att
träffas och utbyta idéer samt uppmärksamma och sprida goda idéer och initiativ.

April
SÄLJSTART
Den 11 april köpte H.M. Drottning Silvia traditionsenligt årets första majblomma. Ett
premiärprogram med Majblommans ambassadörer webbsändes och var startpunkten för
årets insamlingsperiod.
ALLA BARN KAN SÄLJA MED SWISH
Alla barn kunde för första gången ta betalt via Swish och en plattform för att följa
försäljningen och administrera QR-koder släpptes i samband med säljstart.

Juli
11-ÅRIGE ALBIN INTERVJUADE POLITIKER I ALMEDALEN
Sedan 2004 skickar Majblomman en knattereporter till Almedalen, med målet att föra
barns talan i frågor som berör just barn. Albin fokuserade på vad Sveriges politiker tycker
om ordningsbetyg och hur de jobbar för att minska barnfattigdomen i Sverige.

September
DIPLOMERINGSCEREMONI PÅ STOCKHOLMS SLOTT
I september arrangerade riksförbundet den årliga diplomceremonin på Stockholm Slott
där H.M. Drottning Silvia delade ut diplom till barnen från Adolf Fredriks Musikklasser
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som vann Majblommans insamlingstävling, till andra barn och ungdomar som visat extra
stort engagemang under insamlingen, till årets lokalföreningar från Enköping och
Lessebo som belönades för framgångsrikt och inspirerande arbete samt till ett antal
forskare som fått stöd av Majblomman. Även Majblommans unga konstnärer Alice
Almarales Mossberg och Maximilian Maxi Svensson var på plats för att ta emot diplom.
Därför utsågs Lessebo till årets Majblommeförening
Lessebo är en majblommeförening som aktivt arbetar för att göra Majblomman till en
viktig röst i kommunen i frågor som handlar om barn i ekonomisk utsatthet. De har i år
träffat bade socialförvaltning och ledningsgruppen för barn och utbildning för att belysa
vikten av kostnadsfri skola och hur viktigt det är för många barn med gratis busskort på
sommaren. De sprider information om Majblomman lokalt genom kreativa aktiviteter
och samarbeten. Föreningen har ett nära samarbete med skolorna och hjälper lärarna
med allt det praktiska under insamlingen, och jobbar löpande med att utveckla arbetet
med ekonomiskt stöd för att underlätta för familjer att söka. I samarbete med skola, polis
och med pengar från kommunen delar de för tredje året i rad ut cykelhjälmar till skolbarn
i förskoleklass.
Därför utsågs Enköping till årets Majblommeförening
Enköping är en stabil majblommeförening som sedan många år tillbaka är en stark kraft
lokalt för barn i ekonomisk utsatthet. De har ett imponerande samarbete i kommunen
som bidrar till att barnen I Enköping får en meningsfull fritid och lov på lika villkor,
bland annat genom lokala sommarläger. Föreningen har ett framgångsrikt och långsiktigt
samarbete med skolorna genom de skolombud som varje skola utser som sprider
information om Majblomman på skolan och hjälper till under insamlingen. Ansökningar
om ekonomiskt stöd behandlas av volontärer med olika bakgrund och kompetens, och
föreningen arbetar året runt med att sprida lokal information om Majblomman via
lokaltidning, föredrag och besök hos företag, föreningar och organisationer.

19

Oktober
VOLONTÄRTRÄFFAR I NORR
I oktober hölls tre volontärträffar i tre städer i Norrland. Träffarna hölls för att skapa en
mötesplats för volontärer och ett tillfälle för riksförbundet att dela information och
inhämta synpunkter.

November
ÅRETS RAPPORT ”SPELAR DET ROLL” SLÄPPS
Den berättar om det vi vet om barnfattigdom i Sverige idag, vilka konsekvenser den får
och vad det går att göra åt den. Rapporten levandegör statistik och fakta genom intervjuer
med bekanta profiler och reportage med människor som gör skillnad. Rapporten går att
läsa och ladda ner på majblomman.se. Trycka exemplar går att beställa genom att
kontakta riksförbundet på info@majblomman.se.
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Samredovisning för Majblommans
Riksförbund och dess lokalföreningar
Resultaträkning

Majblommans

Majblommans

lokalföreningar

Riksförbund

2019

Majblommans

Majblommans

samlade

samlade redovisning

redovisning 1)

1)

2019

2019

2018

65 030

28 173

67 130

67 235

0

42

0

0

43

0

0

0

3 321

2 741

6 061

5 910

Insamlingsintäkter
Majblommor och övriga produkter
Anslag från lokalföreningar till
riksförbundet
Anslag från riksförbundet till
lokalföreningar

Övriga bidrag från organisationer och
allmänhet
Övriga intäkter

115

0

116

170

68 509

30 956

73 307

73 315

-11 749

-9 173

-9 173

-12 149

-332

-122

-490

-354

-12 081

-9 295

-9 663

-12 503

Administrationskostnader

-1 087

-2 583

-3 670

-4 069

INSAMLINGSRESULTAT

55 341

19 078

59 974

56 743

-41 045

-700

-41 745

-42 436

165

0

165

-1 274

-43

0

0

0

0

-43

0

0

-14 359

-15 543

-15 543

-13 770

-55 282

-16 286

-57 123

-57 480

59

2 792

2 851

-737

168

20

188

640

-19

0

-19

-14

208

2 812

3 020

-111

Summa insamlingsintäkter
Insamlingskostnader
Majblommor, övriga produkter,
distribution
Övriga insamlingskostnader
Summa insamlingskostnader

Till ändamålet
Lokala bidrag, utbetalade
Koncernmässiga justeringar
Anslag från lokalföreningar till
riksförbundet
Anslag från riksförbundet till
lokalföreningar

Majblommans övergripande
riksändamål
Summa till Majblommans ändamål
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA
POSTER
Erhållna utdelningar och ränteintäkter
Räntekostnader och övriga finansiella
kostnader
ÅRETS RESULTAT

Balansräkning
Majblommans

lokalföreningar

Majblommans
Riksförbund

Majblommans

Majblommans

samlade

samlade

redovisning 1)

redovisning 1)

2019

2019

2019

2018

2 740

0

2 740

2 745

7

0

7

6

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Fastighet
Inventarier
Kapitalplaceringar, aktier, obligationer etc

4 990

0

4 990

5 420

Summa anläggningstillgångar

7 737

0

7 737

8 171

352

444

796

1 023

0

5 300

5 300

3 286

32 187

30 219

62 406

59 718

Summa omsättningstillgångar

32 539

35 963

68 502

64 027

SUMMA TILLGÅNGAR

40 276

35 963

76 239

72 198

387

0

387

387

Omsättningstillgångar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel

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

0

0

0

0

37 804

28 776

66 580

66 691

208

2 812

3 020

-111

38 399

31 588

69 987

66 967

Skulder
Långfristiga skulder

190

0

190

196

Leverantörsskulder

446

1 358

1 804

2 038

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

0

2 879

2 879

2 245

Övriga kortfristiga skulder

1 241

138

1 379

752

Summa skulder

1 877

4 375

6 252

5 231

40 276

35 963

76 239

72 198

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda panter

inga

inga

inga

inga

Ansvarsförbindelser

inga

inga

inga

inga

