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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen får härmed avge årsredovisning för 2011-01-01 -- 2011-12-31

Allmänt om verksamheten
RKS, tidigare RKSI, är en intresseförening/ideell förening för sjuksköterskor som utbildats vid Röda
Korsets Högskola, tidigare Röda Korsets Sjuksköteskekola i Stockholm eller Boden. Föreningen bildades
22 april 1997 och har varit verksam i 15 år.
Styrelsen har sedan årsmötet 2011 haft följande sammansättning:
Monika Ahlström, ordförande
May Blom, sekreterare
Britt-Marie Hummel, kassör
Christina Teiner, ledamot
Marianne Thulstrup, ledamot
Dilip Lagevik, ledamot
Anna Schwarz, ledamot
Ellen Lindblad, ledamot
Under verksamhetsåret har Helene Hall varit adjungerad

Medlemmar
Antalet medlemmar 2011-12-31 var 3357, en minskning med 159 medlemmar.

Januarifesten, tidigare Trettondagsfesten
Styrelsen beslöt att flytta den traditionella Trettondagsfesten till ett annat datum i januari. Vi ansåg att
många unga människor passar på att besöka släkt och vänner under julhelgen och dess förlängning. För
att göra festen mer attraktiv ville vi prova en mer neutral helg, vi ville dock inte avvika alltför mycket från
det traditionella och festen förlades därför till närmaste helg efter Trettondagen, lördagen den 8:e januari.
På festen deltog 102 personer. Det serverades kaffe och de specialdesignade marsipantårtor.
För underhållningen stod ett trubadurpar.

Årsmöte
Årsmöte 2011 hölls den 21:a april. I samband med årsmötet hölls mingel med lättare förtäring för att
medlemmarna skulle få möjlighet att umgås både med styrelsen och varann.

Utdelning av förtjänstmärket
Torsdagen den 5:e maj delades föreningens Förtjänstmärke ut. Märket delas ut till medlem i föreningen
som varit i aktiv tjänst i minst 20 år. Medlem måste själv ansöka om att få Förtjänstmärke. Utdelningen sker
på torsdag närmast Henry Dunants födelsedag. 9 medlemmar mottog sina förtjänstmärken och bjöds
sedan på en enklare måltid.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Utdelning av stipendier

Medlemsstipendier
Föreningen delade under året ut två stipendier till de medlemmar som ansökt.
Sören Sanz, som arbetar med förhindrande av våld har beviljats medel för att göra en studieresa till
New York för att lära sig mer om hur man där arbetar med samma problematik.
Anna Abelson arbetar med prehospital vård, ambulanssjukvård. Anna gör ett projekt angående ambulanssjuksköterskors upplevelse och kunskap gällande bedömning av traumapatienter inom prehospital
vård. Tanken är att det ska mynna ut i en bättre utbildning för sjuksköterskor i prehospital vård.
Båda kommer att under året redovisa sina projekt. Sören Sanz kommer till årsmötet 2012 och berättar
om sitt projekt.

Studentstipendier
Föreningen delar ut två uppsatsstipendier vid examenshögtiden då våra nya sjuksköterskor får sin
sjuksköterskeexamen och då även en kandidatexamen. De uppsatser som får stipendier har utsetts av
skolans lärare.
I januari 2011 gavs stipendier till Ellen Lindblad och Anna Schwarz för uppsatsen ”Idag har jag nog
cancer igen - en litteraturstudie om vårdrelationen mellan vårdpersonal och patienter med
somatiseringsproblematik”
I juni 2011 gavs stipendier till Anna Blideman för uppsatsen “Nursing Student’s Attitudes towards
domestic violence A quantitiative study at Kilimajaro Christian medical College, Moshi, Tanzania” och
till Amanda Jönsson och Erika Engman för uppsatsen Pressure Ulcer in Ghana - What is the Nurses
Knowledge?
Anna Schwarz och Ellen Lindblad berättade om sin uppsats på årsmötet 2011.

Representation
I samband med att professor Ann Gardulf slutade sin rektorstjänst på Röda Korsets Högskola hölls en
professorsföreläsning den 12:e maj med efterföljande vårfest. Föreningen representerades av ordförande
Monika Ahlström som överlämnade en gåva från föreningen i form av ett bidrag till Svenska
Downföreningen.

Mingel med studenterna
I början av december ordnades ett mingel med studenterna vid skolan. Avsikten var att få ett ömsesidigt
utbyte och ge och ta idéer av varann. Styrelsen anser att kontakt med de blivande sjuksköterskorna är
viktigt för föreningens fortlevnad och avser att ordna fler aktiviteter för studenterna.
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Styrelsens arbete
Styrelsen har haft 7 styrelsemöten då protokoll/minnesanteckningar förts. I samband med planeringen
inför årsmötet 2011 hade ordförande och kassör ett möte med genomgång av ekonomin. Mellan de fysiska
styrelsemötena har diskussioner förts via mail för löpande och aktuella frågor.
Styrelsens arbete har i hög grad gått åt till att planera och arrangera de aktiviteter som varit under året.
Vi fick i uppdrag på årsmötet 2011 att se över våra kostnader och undersöka alternativ till SEDAB. Vi har
tittat på ett antal olika lösningar beträffande register, inbetalningskort/julbrev och hemsida.
Diskussionerna utmynnade i att en majoritet av styrelsen ansåg att det innebär för stor arbetsbelastning för
styrelsen och att ingen i nuläget anser sig ha möjlighet att utföra de uppgifter som SEDAB gör.
Christina Teiner och Marianne Thulstrup utsågs till kontaktpersoner för förhandlingar och kontakt
med SEDAB. Ett nytt avtal skrevs under hösten.
Föreningen gav under 2010 ett bidrag till Else Johansson och Karin Aspberg för utgivning av boken
"I huvudet på en gammal syster". Bidraget gavs som ett förköp av böcker för 10 000 kronor.
Föreningen har sålt samtliga exemplar och vi kan också glädja oss åt att författarna även sålt slut på sin
första upplaga.
Föreningen och skolan har diskuterat ett samarbete runt Alumni. Ett inledande möte hölls, men då
skolans Alumniansvarige varit långtidssjukskriven har samarbetet vilat. Vi hoppas att kunna återuppta
diskussionerna.

Hemsida
Föreningen har en hemsida med adress http://www.rksi.se Sidan administreras av SEDAB och kan
uppdateras genom att vi skickar in text/dokument till dem. Vi kan själva lägga in text och göra ändringar.
Hemsidan behöver en ordentlig genomgång och även en uppfräschning för att göra den attraktiv för yngre
medlemmar. Vi har ett pågående arbete med textmaterialet och även blanketter för stipendieansökan.
Det nya materialet kommer att läggas ut före sommaren 2012.

Facebook
Vi har, som ett försök att nå de yngre medlemmarna, öppnat en facebooksida. Tyvärr har det inte lyckats
så bra och sidan har haft mycket få besökare.

Ekonomi
Beträffande föreningens ekonomi hänvisar vi till den ekonomiska årsredovisningen, till
dess balans- och resultatrapport.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Slutord
Stylelsen vill tacka för det förtroende vi haft från medlemmarna att leda föreningen under året. Vi tycker
alla att det varit ett både roligt och arbetsamt år med många givande möten med våra medlemmar.
Vi kan konstatera att det är svårt att nyrekrytera den yngre generationen till aktivt föreningsarbete. Vi
måste bli bättre på att göra vår förening till en förening som känns angelägen att vara medlem i för alla
dem som tar sin sjuksköterskeexamen på Röda Korsets Högskola.. Under det första året, det år man tar
sin examen, är man medlem utan kostnad. Vi tappar ett stort antal av de nya medlemmarna vid årsskiftet.
Vi har under året haft många och länga diskussioner om hur vi ska få våra nyblivna kollegor att känna
stolthet för den gemenskap som föreningen erbjuder. Som Röda Korssjuksköterska är man en del av det
världsvida nätverk av Röda Korssjuksköterskor i världen.
Vi har alla i styrelsen en önskan att bygga broar och kontakter internationellt. Dessvärre räckte inte tiden
det gångna året.

Ekonomisk översikt

Nettoomsättning, kkr.
Resultat efter finans. poster
Rörelsemarginal
Avkastning på eget kapital
Balansomslutning
Soliditet, (%)

2011

2010

2009

2008

333
61
16,1%
6,8%
1 020
88,0%

347
95
27,3%
11,4%
934
89,5%

376
74
18,3%
9,9%
880
84,2%

399
-26
-15,8%
-3,8%
774
86,2%

Nyckeltalsdefinitioner: se under Tilläggsupplysningar

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel:
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

346 241
61 117
407 358

Disponeras enligt följande:
Till matrikelfond avsätts
Till stipendiefond avsätts
Till nästa år balanseras
Summa

0
0
407 358
407 358

Beträffande resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och dess ekonomiska ställning vid
årets utgång hänvisas i övrigt till nedan intagna resultat- och balansräkningar med kommentarer och noter.
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RESULTATRÄKNING
2011-01-01
2011-12-31

2010-01-01
2010-12-31

333 048
333 048

347 385
347 385

-3 510
-275 850
-279 360

0
-252 494
-252 494

Rörelseresultat

53 688

94 891

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

7 429
61 117

501
95 392

ÅRETS RESULTAT

61 117

95 392

Not

Verksamhetens intäkter
Summa föreningens intäkter

1

Föreningens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Summa föreningens kostnader
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BALANSRÄKNING
Kr

Not

2011-12-31

2010-12-31

5 490
5 490

0
0

68 801
68 801

70 624
70 624

945 806
945 806

863 805
863 805

Summa omsättningstillgångar

1 020 097

934 429

SUMMA TILLGÅNGAR

1 020 097

934 429

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror
Summa varulager m.m.
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa kassa och bank
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BALANSRÄKNING
Kr

Not

2011-12-31

2010-12-31

Eget kapital
Fond för matrikel
Stipendiefond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

370 000
120 000
0
346 241
61 117
897 357

370 000
120 000
0
250 849
95 392
836 241

Summa Eget kapital

897 357

836 241

Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

83 740
39 000
122 740

79 288
18 900
98 188

Summa kortfristiga skulder

122 740

98 188

1 020 097

934 429

2011-12-31

2010-12-31

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
Bokslutet har upprättats enligt Bokföringslagen. Redovisningen har skett enligt
Bokföringsnämndens Allmänna Råd för ideella föreningar. Redovisningsprinciperna är oförändrade
jämfört med föregående år.

VÄRDERINGSPRINCIPER
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Varulager mm
Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR 2000:3, är upptaget till det lägsta
av anskaffningsvärdet, enligt först-in först-ut principen, respektive nettoförsäljningsvärdet.
NYCKELTALSDEFINITIONER
Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt
justerat eget kapital
Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen
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NOTER
Kr

Not 1. Specifikation av föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Övriga intäkter

Stockholm den

/

2011

2010

329 200
3 848
333 048

346 550
835
347 385

2012

Monika Ahlström
Styrelseordförande

Britt-Marie Hummel
Kassör

May Blom
Sekreterare

Christina Teiner

Marianne Thulstrup

Dilip Lagevik

Anna Schwarz

Ellen Lindblad

Min revisionsberättelse har avgivits den

Ann-Charlotte Egmar
Förtroendevald revisor

/

2012

