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Bokslut 2017
Samtliga resultat i bokslutet för 2017 uppfyller alla ställda krav från Svensk Insamlingskontroll. Här avses överskott i verksamhetens nettoresultat samt relationstalen avseende ändamålskostnaderna samt insamlings- och administrativa
kostnader i förhållande till insamlade medel. Detta är första gången sedan den nya
styrelsen tillträdde 2014.
Verksamhetens överskott, exklusive finansiella intäkter, 2017 uppgå till 1 009
kronor. Detta skall jämföras med ett underskott om 93 839 kronor 2016. Däremot
gav detta lilla överskott inget bidrag till att konsolidera fondens ekonomi, vilket
hade förutsetts i budgeten för 2017.
Ändamålskostnaderna utgör 76,8 procent av insamlade medel och insamlings- och
administrativa kostnaderna 23,0 procent. Detta skall jämföras med 79,2 respektive
34,8 procent 2016. Då finansierades underskottet med likvida medel, dvs. ur eget
kapital
Fondens verksamhetsomslutning uppgår till 788 395 kronor, vilket skall jämföras
med budgeterade 1 200 000 kronor och når inte budgeterade nivå. Dock balanserar kostnader och intäkter på denna nivå.

Verksamhetens utveckling
Fonden har i hög grad ökat sin synlighet de senare åren, bl.a. genom att styrelseledamöter medverkat i olika media, skrivit artiklar samt deltagit i andra offentliga forum, t.ex. i
Almedalsveckan, filmförevisningar, events, TV mm. Detta har ofta skett tillsammans
med andra organisationer som arbetar med liknande mål som Psykiatrifondens. Fonden
samarbetar med 1,6 & 2,6 miljonerklubben, ICA- Kuriren, Psykologförbundet, MIND,
Suicide Zero och Svensk Psykiatrisk Förening. Tillsammans med 1,6 & 2,6 miljonesrklubben och ICA-kuriren arrangerade Psykiatrifonden Psykisk Mental Health Evening, MHE, den 9 oktober. Fonden medverkade även i planering och genomförandet av
Mental Health Run, MHR, den 7 oktober. Fonden samarbetar även med MediaPlanet
och samproducerar bilagorna Kvinnors hälsa, hälsa, Hjärnan & Nervsystemet samt
Folkhälsa.nu, som går ut med våra stora dagstidningar.
Psykiatrifonden har under året genomfört fyra större satsningar/event:
 Påbörjat ett samarbete med ICA-kuriren
 Deltagit i Almedalsveckan
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I samarbete med ICA- Kuriren och 1,6 & 2,6 miljonersklubben genomfört ett
event Mental Health Evening, MHE, samt
Deltagit i arrangerandet av Mental Healt Run, MHR.

Samarbete med ICA-Kuriren
Samarbetet med ICA-kuriren har skett både genom att Psykiatrifonden upprättat
en frågespalt avseende psykiatriska frågor från läsarna samt bidragit med artiklar
och annonserat i ICA- Kuriren. Detta har medfört att fonden bättre har kunnat
bidra till kunskapsspridning beträffande psykiatriska och psykologiska frågor,
samt att kunskap om Psykiatrifonden har fått en bättre spridning i landet. Ett tecken på detta är utvecklingen av antalet minnesgåvor, som sannolikt till stor del han
hänföras till detta samarbete. Dessa har mer än fördubblats mellan 2016 och 2017.
Debattartiklar
Psykiatrifonden bidrar till att belysa problemområden när det gäller psykisk
ohälsa exempelvis i dagspressen, kvällspressen men även andra fora (DN Debatt
17-01-06 ”Stora brister i vården vid nydebuterad psykos”; Aftonbladet 4 nov 2017
”Anhöriga offras när svensk vård sviker”; Forskningssverige 2017-04 ” Omfattande okunskap om psykisk ohälsa”).
Almedalsveckan
Psykiatrifonden medverkade även under 2017 på Almedalsveckan på Gotland.
Syftet var, i likhet med tidigare år, att sprida kunskap om psykisk hälsa, informera
om forskningsframgångar, delta i diskussionsforum samt att sprida kunskap om
Psykiatrifonden.
Samverkan med 1.6 miljonerklubben
Samarbetet med 1.6 miljonerklubben har inneburit att synliggöra psykiatrifonden i
olika sammanhang. Både Martin Schalling och Lena Flyckt har deltagit i 1.6 miljonerklubbens podd, Alexandras Hörna som ligger på 1.6 milonersklubbens hemsida. Kalendern 2016, vars ingress var skriven av Lena Flyckt, gav avkastning till
psykiatrisk forskning 2017. Även kalendern 2018 säljs till förmån för psykiatrisk
forskning. Vid 1.6 milonerklubbens Hälsodag den 10 september deltog Lena
Flyckt som expertråd inom psykiatri. Vid ett seminarium i arrangerat av 1.6 miljonerklubben i Nyköping september 2017 företräddes Psykiatrifonden av Lena
Flyckt. Lena Flyckt är ordinarie ledamot i 1.6 miljonerklubbens expertgrupp och
promotar där psykiatrifonden.
Mental Health Evening, MHE
Den 9 oktober genomförde Psykiatrifonden – fonden för psykisk hälsa tillsammans med
1.6 & 2.6 miljonersklubben och ICA-kuriren en första psykiatrisk gala i Sverige på
Maximteatern i Stockholm. Syftet med galan var att lyfta fram psykisk ohälsa i ljuset.
Aftonen inleddes av moderatorerna Alexandra Charles, 1,6 & 2,6 miljonersklubben
och Simon Kyaga, Psykiatrifonden. I programmet framträdde kända artister och författare som både informerade sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa och framförde egen
musik eller texter.
Psykiatrifondens ordförande Martin Schalling höll ett anförande om Psykiatrifondens
arbete med att minska fördomar och dess arbete för ökad forskning kring psykisk ohälsa
och sjukdom. Psykiatrifondens arbete med information förstärktes under kvällen genom

att 2017 års fördomspris delades ut. Det var 2016 års fördomsprisvinnare, Pebbles
Karlsson Ambrose, som tillsammans med Tatja Hirvikoski docent och styrelsemedlem i Psykiatrifonden som delade ut årets pris. Detta gick till TV-programmet "Djävulsdansens" producent och programledare. Under kvällen delade även Stefan Einhorn, professor och styrelseledamot i Psykiatrifonden ut årets forskningsstipendier.
Till Psykiatrifondens stora glädje bidrog både Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa,
NSPH, Hjärnkoll, Svenska Psykiatriska Föreningen, och Psykologförbundet bland andra
till sponsring för att möjliggöra genomförandet av eventet. NSPH och Hjärnkoll deltog
också som utställare och samordnare Anki Sandberg deltog på scenen tillsammans med
Sveriges Kommuner och Landstings Uppdrag för Psykisk Hälsa Ing-Marie Wieselgren
för att lyfta frågorna på ett både engagerande och kunnigt sätt.
Allt arbetet inför och under kvällen genomfördes helt ideellt. Så även deltagandet av
kvällens artister. Mental Health Evening gav ett nettoöverskott om 60 271 kronor.
Mental Healt Run, MHR
Mental Health Run, MHR, som genomfördes den 7 oktober, är ett event i form av ett
motionslopp som syftar till att sprida kunskap om positiva hälsoeffekter av motion vid
psykisk ohälsa. Loppet har genomförts under tre år. Förutom i Stockholm har loppet
2017 även genomförts i Storfors. Psykiatrifonden ser fram emot ett fortsatt samarbete
med MHR för att lyfta vikten av fysisk aktivitet för psykisk hälsa. Fonden önskar också
en utveckling och spridning i landet för en riktig folkrörelse.
Psykiatrifonden har sedan första året MHR ägde rum medverkat i att arrangera och genomföra detta. Fonden har fått hela eller del av överskottet från eventet. Första året,
2015, skänktes 204 000 kronor till fonden, andra året 2016 täckte överskottet, ca 25 000
kronor, i princip endast de kostnader som fonden lagt ut och för 2017 beräknas fonden
få ett underskott på ca 13 000 kronor.

Ekonomisk analys
Verksamhetens rörelseresultat
Med verksamhetens rörelseresultat avses här insamlade medel minus verksamhetens
kostnader.
Verksamhetens rörelseresultat 2017 jämfört med 2016
Summa övriga rörelseintäkter
Summa rörelsekostnader
Nettoresultat

Budget
2017
1 200 000
1 200 000

Bokslut
2017
788 395
787 386
1 009

Jfr 2016
670 671
764 510
-93 839

Fördelning av intäkter och kostnader 2017 inklusive sådana som regleras
under 2018
Ett antal kända eller beräknade intäkter och kostnader som avser 2017 kommer inte att
regleras förrän under 2018. Dessa tas upp i bokföringen för 2017, men balanseras över
till 2018 som kortfristiga fordringar eller kostfristiga skulder och därigenom i resultaträkningen och balansräkningen för 2017.

Budget och bokförda intäkter per 31 december 2017 inkl. balanserade kortfristiga
fordringar 2018
Intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor från enskilda
Gåvor till minne av avliden
Gåvor från företag
Gåvor från organisationer
Gåvor genom arv
Övriga intäkter
Summaövriga rörelseintäkter

Budget
2017
30 000
200 000
200 000
200 000
370 000

Totalt 2017

200 000
1 200 000

Finansiella intäkter
Övriga intäkter värdepapper
Summa finansiella intäkter
Totala rörelseintäkter

Jfr 2016

8 600
95 683
326 756
74 780
196 710
10 000
75 866
788 395

20 300
273 976
158 418
16 577
200 700
700
670 671

3 288
3 288
791 683

Fördelning av kortfristiga fordringar framgår i sammanställningen senare i rapporten.
Bokförda kostnader per 31 december 2017 fördelat på ändamål inklusive kortfristiga skulder 2018
Kostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrativa kostnader
Summa insamlings- och adm. kostnader
Summa kostnader

Budget
2017
900 000
220 000
80 000
300 000

Totalt 2017

1 200 000

787 386

606 173
96 273
84 940
181 213

Fördelning av kortfristiga skulder framgår i sammanställningen senare i rapporten.
Jämförelse av ändamålskostnader, insamlingskostnader och administrativa kostnader 2014-2017
Bokförda kostnader fördelat på syfte 2014-2017.
Verksam- ÄndamålsInsamAdministhetsår
kostnad
lingskostrativa
nad
kostnader

Summa inSumma
samlingsoch adm
kostnader
2014
165 000
26 000 365 000 *
(391 000)
556 000
2015
378 000
172 000
60 000
(232 000)
610 000
2016
530 000
162 000
65 000
(227 000)
757 000
2017
606 173
96 273
84 940
(181 213)
787 386
*Inkl. nysatsning om 307 000 kronor. Exkl nysatsningen uppgår de administrativa kostnaderna 2014 till 58 000 kronor.
Ändamålskostnaderna har ökat med 441 000 kronor 2017 jämfört med 2014. Detta är en
effekt av ökade inkomser som medgett bl.a. att styrelsen kunnat dela ut ökade forskningsanslag samt finansiera huvudparten av MHE och bidra till finansiering av MHR.

Insamlingskostnaderna har minskat med 75 000 kronor 2017 jämfört med 2015. Detta är
resultatet av en medveten återhållsamhet, framförallt avseende annonsering. Kostnader
för utskick av tackbrev och minnesbrev har däremot ökat i takt med att antal gåvor ökat.
Administrativa kostnaderna enkl. nysatsningen (307 000 kronor 2017) har legat stabilt
kring 60 000 kronor under perioden 2014-2016, men ökat med ca 25 000 kronor 2017
jämfört med 2014-2016. Detta förklaras till viss del av ökade kostnader för revision,
medlemskap i FRII samt att kostnader för utskick av tackbrev/minnesbrev, administrativ
support, ökats i takt med ökat antal gåvor. Sedan november 2017 sker också bokföringen med hjälp av administrativ support.
Relationstal
Kostnaderna för Mental Health Evening, MHE, och Mental Health Run, MHR, definieras i redovisningen som ändamålskostnader, då syftet med aktiviteterna är att lyfta fram
kunskap om psykisk hälsa för allmänheten. Det gäller såväl direkta kostnader för aktiviteterna avseende eventen såsom massmedial spridning av information om dessa.
Relationstal avseende budget 2017 samt bokslut inkl balanserade kortfristiga fordringar och skulder i bokslutet
Budget 2017

Ändamålskostnadernas andel av insamlade
medel
Insamling-/Administrativa kostanders andel
…
Insamlingskostnader/Medel från allmänheten

Bokslut 2017
inkl kortfristiga fordringar
och skulder
75%
76,9%
25%

23,0%

34,0%

18,6%

Förteckning över balanserade kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder
Intäkter/kortfristiga fordringar
Benämning
Bidrag/gåvor/ersättningar från organisationer
Mental Health Run, MHR, Överskott
Work Life Barometer, WLB (MHE)
Psykologguiden (MHE)
Svenska Psykiatriska föreningen (MHE)
Frihjulets insamling 2017

Summa

Summa
Kostnader/kortfristiga skulder
Benämning
ÄndamålsInsamadministkostnad
lingskostrativa
nad
kostnader
Stampen
600
Arkitektkopia Thn
3 375
Redovisningstjänster
30 000
Övriga främmande
10 000
10 000
5 000

10 000
15 000
15 000
8 000
56 710
104 710

Summa

600
3 375
30 000
25 000

tjänster (CS)
Stipendier
Media Planet 60/40

300 000
6 525

4 350

320 500

14 350

300 000
10 875

35 000
Netto

369 851
-265 141

Kommentarer
Intäkter
Utlovade sponsringar avseende MHE från WLB, Psykologguiden samt Svenska Psykiatriska föreningen, samt beräknat överskott från MHR, beräknas till totalt 48 000 kronor i
kalkylen. Dessa balanseras över till 2018 som kortfristiga fordringar, men bokförs som
intäkt avseende 2017. Frihjulets insamling 2017 om 56 710 kronor har betalats in under
2018 men avser 2017. Totalt bokförs 104 710 kronor som kortfristiga fordringar.
Kostnader
Kostnaden för Stampen och Arkitektkopia avser tackannons till gåvogivare i ttela:s
spridningsområde samt tryckning av julbrev med bl.a tack till medlemmar och gåvogivare under 2017. Kostnaderna definieras som ändamålkostnader. Redovisningstjänster
avser revisionskostnad avseende 2017. Den bokförs på 2017 och balanseras över som
kortfristig skuld till 2018. Kostnaden definieras som administrativ kostnad.
Övriga främmande tjänster avser schablonfördelad kostnad för Carina Schmidt med 40
procent ändamålskostnad, 40 procent insamlingskostnad samt. 20 procent administrativ
kostnad.
Kostnaden för forskningsstipendier avser 5 stipendiater som får vardera 60 000 kronor,
totalt 300 000 kronor. De är i sin helhet ändamålskostnad.
Kostnaden avseende MediaPlanet är schablonfördelad mellan artikelutrymme och annons.
Totalt bokförs 369 851 kronor som kortfristiga skulder i bokslutet avseende 2017.
Utgående balanser
Utgående balanser per 31 december 21017
Omsättningstillgångar
Aktier och andelar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

72 828
104 710
177 538

Summa
Summa omsättningstillgångar

512 451
512 451
689 989

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Balanserad vinst/förlust
Redovisat resultat
Summa eget kapital

-406 631
92 039
-314 592

Kassa och bank totalt

Kortfristiga skulder
Andra övriga kortfristiga skulder
Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

-369 850
-1 250
371 100
685 692

Beräknat resultat *)

4 297

*) Det beräknade resultatet inkluderar rörelseöverskott om 1 009 kronor samt finansiella
intäkter om 3 288, totalt 4 297 kronor.

Analys av ekonomiskt utfall 2014-2017
Intäkter
Bokslut 2014-2016, budget 2017, samt bokfört tom. juli 2017
Intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor från enskilda
Gåvor till minne av avliden
Gåvor från företag
Gåvor från organisationer
Gåvor genom arv
Övriga intäkter
Summa rörelseintäkter

Bokslut
2014
57 700
62 233
56 840
82 100

Bokslut
2015
18 200
199 151
118 675
40 119
283 884

Bokslut
2016
20 300
273 906
158 418
16 577
200 700

261 065

660 029

700
670 671

Bokslut
2017
8 600
95 683
326 756
74 780
196 710
10 000
75 866
788 395

Den förändring av intäkter som synes ha en långsiktig karaktär är minnesgåvorna. Dessa
har ökat stabilt och fördubblats mellan 2016 och 2017. Antalet givare av minnesgåvor
har ökat med ca 120 procent mellan 2015 och 2016 samt ytterligare 30 procent mellan
2016 och 2017.
Övriga gåvor från enskilda är mera osäkre och varierar mellan åren. Ökningen av övriga
intäkter avser det samlade nettoresultatet från MHE och MHR.
Kostnader
Fördelning mellan ändamåls- insamlings- oh administrativa kostnader per 31 dec
2017
Verksamhetens kostnader delas in i ändamåls-, insamlings- och administrativa
kostnader. I FRII:s styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 sägs att vissa
kostnader är samkostnader som är gemensamma för de tre funktionerna. Dessa skall
fördelas på respektive funktion. Detta kan enligt FRII göras genom interndebitering
eller enbart i årsredovisningen genom fördelningsnycklar. Fördelningsprincipen
skall vara relevant för organisationens verksamhet, utvärderas årligen och vid behov ändras.
Psykiatrifonden har ännu inte kunnat utveckla en relevant och gemensam fördelningsnyckel för samkostnader. Fördelning har som regel inte skett i ekonomisystemet. Istället har kostnaden för varje faktura fördelats manuellt utifrån orsaken till

kostnaden och parallellt med redovisningen. Kostnaden för Carina Schmidt är
schablonfördelade f r om 2017.
Fördelning framgår i följande tabell Denna fördelning redovisas i samband med
ekonomiska uppföljningar och i bokslutet och används i årsrapporten för redovisningen till Svensk Insamlingskonstroll. Bokslut och årsrapport med fördelning i
detalj av samkostnader granskas av revisor, men redovisas inte här.
Konto

5010
5800
5810
5910
5930
6071
6110
6150
6212
6250
6530
6540
6590
6900
6920
6981
6991

Benämning

Lokal, hyra
Resekostnader
Bankkostnader
Annonsering
Trycksaker internt
Representation avdragsgill
Kontorsmateriel
Trycksaker externt
Mobiltelefon
Porto
Redovisningstjänster
IT-tjänster
Övriga främmande
tjänster
Stipendium
Informationsarbete mm
Föreningsavgift avdragsgill
Övr. avdragsgilla kostnader
Summa

Ändamålskostnad

Insamlingskostnad

52 063
7 140
44 571

Administrativa
kostnader
6 787
2 337

52 063
13 927
2 337
78 421

4 200

6 000

33 850

1 800

Summa

1 588
23 234
62
3 371

5 278
9 224
3 519
9 874

4 224
3 730
62
947
30 000

11 090
36 188
3 643
14 192
30 000

32 347

33 762

23 238

89 347

330 000
54 308

766

767
8 648

330 000
55 841
8 648

55 689
606 173

55 689
96 273

84 940

787 386

Plan för 2018-2019
Psykiatrifonden skall verka för att växa i sådan omfattning att en miljon i forskningsmedel kan delas ut inom två år, dvs. 2019. Vidare att administrativ service skall kunna
inkluderas som en del i styrelsens organisation och ändå klara Svensk Insamlingskontrolls krav på att kostnadsandelen håller sig inom fastställda relationstal. Detta skall ske
genom att psykiatrifonden görs ännu synligare både de facto i hela landet men också att
dess mål och inriktning blir alltmer kända.
En vidareutveckling av samarbetet med ICA-kuriren och 1,6 & 2,6 miljonersklubben
blir en viktig del i detta arbete och även samarbetet med andra fonder. Kan fonden dessutom genom externa pengar kunna initiera och ansvara för att ett större projektuppdrag,
skulle detta också kunna inrymma resurser administrativservice som kan ökas på marginalen för fondens övriga verksamhet. Kostnader för ett sådant projekt inkl. administrativ
service blir helt att betrakta som ändamålskostnad.
Under planperioden 2018-2019 planeras för följande större initiativ:








Vidareutveckling av samarbetet med ICA-kuriren
Vidareutveckling av samarbetet med 1,6 & 2,6 miljonersklubben
Initiera ett samarbete med en stiftelse
Genomföra en gala i samarbete med 1,6 & 2,6 miljonersklubben samt ICAkuriren i samband med fondens 25-årsjubileum 2018
Utveckla struktur för samarbetet med Mental Health Run, MHR
Genom externa finansiering påbörja ett projekt avseende förändring av de
pressetiska reglerna
Särskild satsning på antistigmaarbete

Vidareutveckling av samarbetet med ICA-kuriren
För 2018 planerar styrelsen att i samarbete med ICA-kuriren producera en avdelning på
t ex. fyra sidor i tidningen med olika tema vare gång. Dessa kan också sammanfattas
som ett särtryck med ytterligare utrymme om Psykiatrifonden, som i år fyller 25 år.
Detta skulle också kunna bli årets programskrift från Psykiatrifonden och även delas ut
vid Mental Health Evening, MHE. Syftet är att genom bilagan effektivare sprida kunskap om psykisk hälsa och därigenom även bidra till att minska stigma kring dessa frågor och människor. Bilaga skall också kunna delas ut i olika andra sammanhang.
Frågespalten i ICA-kuriren etablerades under 2017 och kommer att fortsätta.
Annonseringen i ICA-kuriren sker utan kostnad för Psykiatrifonden i samband med att
Psykiatrifonden exponeras i någon form och då ledigt utrymme finns.
Samarbetet med ICA-kuriren har lett till att fonden har fått en stor spridning i landet och
att fonden kunnat rikta sig till målgruppen medelinkomsttagare i åldrar 40 år och uppåt,
framförallt kvinnor. Hittills har detta medfört att minnesgåvorna 2017 har fördubblats
jämfört med 2016. För 2018 föreslås att målet sätts till 500 000 kronor. Övriga högtidsgåvor samt eventuella arv beräknas också att påverkas positivt genom detta samarbete.

Vidareutveckling av samarbetet med 1,6 & 2,6 miljonersklubben
Förutom samarbetet med MHE samarbetar Psykiatrifonden ofta i mediala sammanhang
med 1,6 & 2,6 miljonerslubben som regel i samband med aktiviteter för Kvinnors hälsa
bl.a med artiklar i deras tidning. Detta kommer att fortsätta. Psykiatrifonden kommer att
erhålla intäkter från försäljningen av 1.6 miljonerklubbens kalender 2018. Under 2018
fyller 1.6 miljonerklubben 20 år och en Jubileumsbok kommer att färdigställas där Psykiatrifonden, företrädd av Lena Flyckt, kommer att skriva ett av kapitlen. Psykiatrifonden kommer att synliggöras i 1.6 miljonerklubbens tidskrift under rubriken aktuell
forskning. Delaktighet från psykiatrifonden i 1.6 miljonerklubbens expertråd fortsätter
genom vice ordförande. Det finns planer på en hälsomottagning för kvinnor med delaktighet från psykiatrifondens.
Initiera ett samarbete med en stiftelse
En stiftelse söker en ny inriktning. Ett förslag är området Psykisk hälsa och föreslås ske
i samarbete med Psykiatrifonden. Förslaget är att öronmärka medel för äldrepsykiatrin
samt att synliggöra deras problem. Detta är tänkt att ske i projektform och som är samhällsförändrande.
Genomföra en gala i samarbete med 1,6 & 2,6 miljonersklubben samt ICA-kuriren
i samband med Psykiatrifondens 25-årsjubileum 2018
Psykiatrifonden tillsammans med 1,6 & 2,6 miljonerklubben och ICA-kuriren planerade
och genomförde gemensamt den första galan om psykisk hälsa 2017, Mental Health
Evening. För 2018 har redan påbörjats ett gemensamt planeringsarbete för en större gala
i samband med att Psykiatrifonden firar 25-årsjubileum. Den planeras ske under hösten
2018. Den mediala exponeringen av galan kommer att bli bredare denna gång.
Galan 2017 gav en positiv bild kring psykisk hälsa med artister, författare m fl som i
olika former drabbats av psykisk ohälsa och även gått igenom dessa. Förutom att förmedla sina erfarenheter framförde de sin musik, sina texter mm. Detta var en kväll i den
psykiska hälsans tecken.
Nettoöverskottet från galan 2017 inkl. sponsring och entréer var för fondens andel ca
61 000 kronor. Fonden fick huvudparten av överskottet. Beroende på formen för, exponeringen av, antal platser och lokaliseringen av den planerade galan 2018, beräknas
överskottet öka 2018. Hur det ekonomiska resultatet skall regleras mellan parterna är
inte beslutat, men man kan räkna med en ökning för Psykiatrifonden jämfört med 2017.
Överskottet för Psykiatrifonden andel beräknas till ca 80 000 kronor.
Förbättra strukturen för samarbetet med Mental Health Run, MHR
Samarbetet med Mental Health Run har syftet att bidra till att sprida kunskap om nyttan
av fysisk aktivitet för psykisk hälsa samt att fonden skall få en del av överskottet att
använda för sin verksamhet. Kunskap om nyttan av fysisk aktivitet vid bl. a psykisk
ohälsa är en viktig kunskap att förmedla. Psykiatrifonden önskar därför en utveckling av
Mental Health Run till en nationell rörelse i framtiden.
Psykiatrifonden har hittills varit såväl aktiv i planering av eventet och även satsat
pengar i form av massmedial information om MHR. Däremot har formerna för samarbetet både vad avser planering och ekonomi inte varit reglerade. Detta måste därför ske
inför framtiden, då fonden lägger såväl mycket tid i planering och genomförandet som

ekonomiska utlägg i marknadsföring. Beräknad andel av överskott 2018 sätts till lägst
25 000 kronor.
Genom externa finansiering påbörja ett projekt avseende förändring av de pressetiska reglerna
Ett långsiktigt mål för Psykiatrifonden är att man inom fem år kan prata om psykisk
sjukdom och ohälsa samt att möta dessa människor i olika sammanhang och miljöer
med samma frånvaro av stigma som idag gäller för patienter med t ex.
cancersjukdom jämfört med för tio år sedan.
Stigma finns i civilsamhället bl.a. utifrån hur dessa människor möts eller beskrivs ffa. i
massmedia. Ofta beskrivs och definieras dessa utifrån sina psykiska problem, även när
detta inte har någon koppling till en artikels innehåll. T ex används psykisk sjukdom
som förklaring till en människas agerande, te x en brottslig gärning. I vissa fall anges att
personen tidigare har haft kontakt med psykiatrin för sin ohälsa, även om detta inte är
relevant till handlingen och således inte heller för artikeln. Att få vård för sin psykiska
ohälsa någon gång under livet gäller för många av oss och kan således inte utan vidare
kopplas till en brottslig gärning. Vidare används det negativa uttrycket ”Psyksjuk” både
i artiklar och på löpsedlar som introduktion till artiklar.
De tre styrande regleverken inom vilka massmedia förhåller sig till är
Tryckfrihetsförorningen, Lagen om yttrandefrihet, som båda regleras i grundlagen
samt de Pressetiska reglerna. De pressetiska reglerna som vilar på tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är tumregler och inte lagregler. I vårt syfte är
punkt 10 i de Pressetiska reglerna grundläggande för att skydda den enskildes personliga integritet.
I den uppräkningen i punkt 10 saknas gruppen personer med psykisk ohälsa. För att
ändra den massmediala integritetskränkande beskrivningen av människor med
psykisk ohälsa krävs en förändring genom att punkt 10 kompletteras med denna
grupp. Detta är ett omfattande påverkans- och informationsarbete och föreslås ske
genom ett särskilt projekt. Detta måste ske genom särskilda externa resurser, både
ekonomiska och personella. Projektet förutsätts genomföras på uppdrag av
Psykiatrifonden. Målet är att kunna påbörja planering och med eventuell projektstart
under 2018.
Särskild satsning på antistigmaarbete
Psykiatrifonden har beslutat att i år göra en särskild satsning med syfte att minska stigmatisering. Detta skall ske genom att Psykiatrifonden medverkar finansiellt i produktionen av filmen Kungen av Atlantis. Filmen handlar om medberoende mellan en schizofren far och dennes son. Filmen visar på ett kärleksfullt sätt relationen mellan far och
son sjukdomen till trots. Huvudrollen som far spelas av den erfarne skådespelaren Philip
Zandén (Bröderna Mozart mfl).
Förutom att filmen kommer att visas på bio via TriArt kommer Psykiatrifonden att få
rättigheter att visa filmen i olika sammanhang. I samband med filmvisningar kommer
också Psykiatrifonden och dess verksamhet att lyftas fram på olika sätt.

Budget 2018
Allmänt
Psykiatrifonden lyckades inte uppnå budgeterad omslutning 2017 med 1 200 000
kronor. För 2018 är möjligheten betydligt större. Därför föreslås att i budgeten även
för 2018 upptas 1 200 000 kronor som intäkter. Detta innfattar inte eventuella
projektmedel och kostnader för utvecklingsprojekt. Dessa skulle, om så infaller,
definieras som bidrag och motsvarande ändamålskostader i den del som förbrukas
under verksamhetsåret. Målet är också att insamlings- och administrativa kostnader
understigen 25 procent av insamlade medel med syfte att medge en viss
konsolidering av fondens ekonomi.
Budgeten gruperas under de rubriker som skall redovisas till Svensk Insamlingskontroll.

Sammanfattning
Verksamhetens budgeterade rörelseresultat 2018 jämfört med 2016 och 2017
Bokslut
2017
788 395
787 386

Budget 2018

Summa rörelseintäkter
Summa rörelsekostnader

Bokslut
2016
670 671
764 510

Netto

-93 839

1 009

50 000

1 200 000
1 150 000

Relationstal avseende budget 2018 samt jämfört med bokslut och 2017
Ändamålskostnadernas andel av insamlade medel
Insamling-/Administrativa kostanders
andel …
Insamlingskostnader/Medel från allmänheten

Bokslut
2015
57,0%

Bokslut
Budget 2017
2016
79,2%
75%

Bokslut
2017
76,9%

Budget
2018
75,0%

35,0%

34,8%

25%

23,0%

20.8%

51,0%

37,0%

34,0%

18,6%

12,5%

Specifikation och kommentarer
Budgeten innebär bl a att insamlings- och administrativa kostnader måste anpassas
nedåt om budgeterade intäkter inte uppnås. Detta är särskilt viktigt om dessutom ett
överskott skall uppstå som kan konsolidera fondens ekonomi.
Intäkter
Sammandrag av budgeterade intäkter 2018 jämfört med bokslut 2016 och 2017
Intäkter
Verksamhetsintäkter från allmänheten
Medlemsavgifter
Gåvor från enskilda
Gåvor till minne av avliden
Gåvor genom arv
Övriga intäkter

Budget
2017
630 000
30 000
200 000
200 000
200 000

Bokslut
2017
516 905
8 600
95 683
326 756
10 000
75 866

Budget
2018
900 000
10 000
150 000
500 000
50 000
310 000

Bidrag/gåvor/ersättningar från myndigheter
Bidrag/gåvor/ersättningar från organisationer
Gåvor från organisationer
Bidrag/gåvor/ersättningar från företag
Gåvor från företag
Summa rörelseintäkter

370 000
370 000

196 710
196 710

200 000
200 000

200 000
200 000
1 200 000

74 780
74 780
788 395

100 000
100 000
1 200 000

Kommentarer
Styrelsen bedömer att de aktiviteter som planeras för 2018 kommer att generera betydligt ökade intäkter jämfört med 2017. Då är inte inräknat eventuella projektmedel och
projektkostnader.
Verksamhetsintäkter från allmänheten
Minnesgåvorna har ökat och även fått en något ny och tillkommande dimension, då fler
enskilda och geografiskt spridda gåvor har börjat flyta in. Tidigare var merparten sådana
som avsåg färre personer. Detta kan tolkas som ett tecken på att kunskapen om Psykiatrifonden och dess ändamål har fått en större spridning.
Övriga intäkter avser överskott från allmänheten genom gåvor, arv och även entréavgifter avseende MHE
Bidrag/gåvor/ersättningar från myndigheter
Bidrag/gåvor avser förutom gåvor bl a projektbidrag från myndigheter. Inga sådana projekt diskuteras i styrelsen.
Bidrag/gåvor/ersättningar från organisationer
Budgeterat belopp avser bl.a intäkter i form av sponsring från organisationer avseende
MHE och MHR. Överskotten beräknas till 80 000 resp. 25 000 kronor. Bidrag från organisationer för eventuella projekt har inte tagits upp i budgeten. Projektbidrag och projektkostnader kommer att balansera varandra under tiden projektet pågår.
Bidrag/gåvor/ersättningar från företag
Bidrag gåvor från företag är osäkra och varierar mellan åren.

Kostnader
Kostnader
Ändamålskostnader
Forskningsstipendier
Antistigmapriset
Informationsverksamhet
Andel av administrativ service
Reserverat utvecklingsutrymme
Summa ändamålskostnader

Bokslut 2016

Bokslut 2017

606 000

600 000
30 000
100 000
60 000
110 000
900 000

162 000

96 000

100 000
50 000
150 000

65 000

85 000

80 000
20 000

Summa administrativa kostnader
Summa insamlings- och administrativa kostnader

65 000
229 000

85 000
181 000

100 000
250 000

Summa kostnader

757 000

787 000

1 150 000

-93 839

1 009

50 000

89 %

76,9

75%

38 %

23,0

20,8%

Insamlingskostnader
Annonser
Övriga kostnader
Summa insamlingskostnader
Administrativa kostnader
Andel av administrativ service
Övriga administrativa kostnader

Rörelseresultat
Relationstal
Ändamålskostnadernas andel av insamlade
medel
Insamling-/Administrativa kostanders andel
…

300 000
30 000
56 000

Budget 2018

530 00

Kommentarer
Allmänt
Genom ett större uppdrag avseende extern administrativ service till fonden kommer
denna kostnad att öka för alla tre kostnadsområdena. Kostnaden för denna tjänst är
schablonfördelad med 40 procent på ändamålskostnad, 40 procent på insamlings- samt
20 procent på administrativ kostnad.
Ändamålskostnader
Till forskningsanslag budgeteras 600 000 kronor, en ökning med 200 000 jämfört med
2017. Informationsverksamheten budgeteras till 100 000 kronor, en ökning med 45 000,
då fonden kommer att öka sitt arbete med kunskapsspridning.
Insamlingskostnader
Genom fondens ökade aktivitet 2018 beräknas insamlingskostnaderna öka även om
strävan är att hålla dessa så låga det går.
Administrativa kostnader
Administrativ service inkluderar bl a revision, medlemsavgifter till Svensk Insamlingskonstroll samt FRII förutom supportkostnader och extern administrativ service, mm.
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