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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen får härmed avge årsredovisning för 2012-01-01 -- 2012-12-31

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 2012 haft följande sammansättning:
Christina Teiner, ordförande
Marianne Thulstrup, kassör
Monika Ahlström webb. Redaktör
Eva Henriksen, ledamot/stipendieansvarig
Dilip Lagevik, ledamot/eventansvarig
Helene Hall ledamot/eventansvarig
Under verksamhetsåret har May Blom varit adjungerad sekreterare

Medlemmar
Antalet medlemmar 2012-12-31 var 3252, en minskning med 102 medlemmar.

Styrelsens arbete
Styrelsen har haft 7 styrelsemöten då protokoll/minnesanteckningar förts. I samband med planeringen
inför årsmötet 2012 hade ordförande och kassör ett möte med genomgång av ekonomin. Styrelsen hade
en arbetskonferens på Skepparholmen 28-29/9, då deltog även valberedningen. 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,
som julbrev, utdelning av stipendier och förtjänstmärke. Medlemstelefonen har använts flitigt av
medlemmarna. Vi fick i uppdrag på årsmötet 2011 att se över våra kostnader och undersöka alternativ till
SEDAB. Under 2012 har det visat sig att SEDAB varit till stort stöd till föreningen. Styrelsen skulle inte
klara registerskötsel, inbetalningskort/julbrev och hemsida. Även för kontinuiteten i framtiden är det
av stor vikt att vi har SEDAB för den praktiska handläggningen.
Föreningen och högskolan har diskuterat ett samarbete runt Alumni se nedan.
RKS har en arkivplats hos Föreningen Centrum för Näringslivshistoria på Grindstuvägen 48-50 i Bromma.
Hyran är per löpmeter hylla och kostnaden är överkomlig. Föreningen har arkiverat diverse pärmar och
material för framtiden.

Ekonomi
Beträffande föreningens ekonomi hänvisar vi till den ekonomiska årsredovisningen, till
dess balans- och resultatrapport.
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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.
Via vår medlemstelefon och mail sker matrikeln ändringar av styrelsen.
Hemsidan behöver en 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.

Trettondagsfesten
Julfesten 2012 den 14 januari ägde rum på Röda Korsets Högskola. Denna tradition skall styrelsen fortsätta
att bevara.
Det kom 150 deltagare. Det dukades med gamla vackra linnedukar, gamla ljusstakar och handbroderade
dukar plockades fram.
Alla drack kaffe med ”Röda Kors” tårta till. Samtalen stod högt i tak och många gamla vänner träffades
och utbytte minnen. Det kändes som traditioner av gammalt slag fanns på plats och trivseln spred sig.
Lite underhållning bjöds också. En trevlig kör bestående av unga män från Katarina kyrka sjöng både
julsånger och nya trevliga melodier
Flera frivilliga hjälpte styrelsen att arrangera festen att bli så lyckad
Styrelsen kände att de fick många positiva omdömen över vårt arbete.

Årsmöte
Årsmöte 2012 hölls den 18 april och arrangerades som vanligt. Eva Henriksen var ordförande och ledde
årsmötet. 30 medlemmar deltog i årsmötet.
Sören Sanz, höll en intressant och givande föreläsning om sin studieresa till New York. Styrelsen
beviljade Sören ett stipendium 2011 för sitt arbete med att förhindra våld.
I samband med årsmötet hölls mingel med lättare förtäring för medlemmarna. Detta för att få möjlighet
att umgås både med styrelsen och utbyta information med varandra.

Utdelning av förtjänstmärket
Utdelning av förtjänstmärke ägde rum torsdagen den 3 maj 2012
I år var det tolv ”Systrar” som fick sina välförtjänta förtjänstmärken, minst 20 år i yrkeslivet. Några kom
från Stockholmstrakten och några kom både från norra och södra Sverige. Det var en solig och vacker
majkväll och vi samlades kl. 18.00 i en av föreläsningssalarna på Röda korsets Högskola. Sekreteraren i
RKS, May Blom höll ett tal och berättade historien om varför vi delar ut märket i maj. Anledningen är ju
att Henry Dunant föddes den 8 maj 1828. Han var den som tog initiativet till att Röda korsföreningar
skulle bildas i varje land i syfte att utbilda frivilliga som kunde ta hand om sjuka och sårade i krig.
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Efter utdelning åt vi en gemensam lättare måltid där alla fick presentera sig och berätta lite om sitt
yrkesliv. Vi hade en mycket trevlig kväll tillsammans.
Sjuksköterskor som fick förtjänstmärket:
Inger Johansson, Marianne Sundberg, Mona Månsson, Margareta Stengård, Kristina Ahlström,
Britta Berg, Gun Nihlback, Maj-Lis Haraldsson-Klink, Inger Öhbom, Lil Ragnestam, Tuula Saarinen
och Anna-Greta Köpsén.

Utdelning av stipendier

Medlemsstipendier
Föreningen fick i år in två ansökningar om stipendier. Ett beviljades och ett drogs tillbaka.
Anders Rignér till delades 9 000 kronor till en konferens i Belgien. Anders forskar inom omvårdnad av
cancersjuka barn. Konferensen var en möjlighet att knyta nya kontakter till hans vidare forskning och
utveckling inom området.

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 och i samråd med styrelsen.
Den 20 januari 2012 tilldelades till Lina Nilsson och Kristina Tellmar stipendier på 2000 kronor för
deras uppsats:
"Attityder och bemötande av patienter med fetma - En empirisk kvalitativ studie av studenters upplevelser."
Motivering: Examensarbetet är välskrivet och har utförts med stor noggrannhet.
Den 8 juni 2012 tilldelades Caroline Carlsson stipendier på 2 000 kronor för uppsatsen:
"Nurse's experiences of working with empowerment for children with disability in Sri Lanka"
Motivering; Examensarbete med syfte att förhindra och lindra mänskligt lidande och hjälpa de mest
behövande med respekt för människovärdet.

Möte med Högskolan
Ordförande, Tommy Lövgren, nytillträdd rektor för högskola, och Ann-Charlotte Egmar hade ett givande
möte den 2 oktober. Ordförande presenterade RKS förening dess syfte och stadgar. Information om de
olika stipendier som delas ut till aktiva sjuksköterskor och till student stipendier.
Tommy informerade om Högskolans framtid och berättade att det finns 27 olika stiftelser.
Vårt samarbete omkring Alumni skall fortsätta. Högskolan är ålagd på uppdrag av Högskoleverket att
genomföra enkäter till aktiva sjuksköterskor. Vi skall utreda hur vi kan samverka med vårt register.
Högskolan önskar att vi är med inom alumni och vi blir delaktiga till olika möten och konferenser i
en framtid.
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Upprop 24 000
Styrelsen bekräftade studenternas upprop till 24 000 kronor i begynnelselön. Vi medverkade med tal
vid aktiviteterna i våras och den 24/10 på Södermalmstorg (Slussen).

Bokförsäljning
Boken ”I huvet på en gammal syster” har tagit slut och styrelsen har i samråd med Else Johansson och
Karin Aspberg beslutade styrelsen att trycka en andra upplaga av boken. Avtal skrivet. Boken är
levererad i 1 000 exemplar och kan beställas på RKS mobiltelefon eller mail.

Facebook
Att RKS finns på Facebook har inte gjort någon succé. Den startades som ett försök att nå de yngre
medlemmarna, men sidan fick få besökande. Studenterna har sina egna sidor och är inte intresserade
av vår. Styrelsen har därför beslutat att stänga den.

Slutord
Styrelsen 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.
Styrelsen har under året haft många och långa 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 styresen en önskan att fortsätta bygga broar och kontakter internationellt. Vi ser fram emot
att fortsätta detta arbete och tackar för det gångna året. Dessvärre räckte inte tiden det gångna året.

Ekonomisk översikt

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

2012

2011

2010

2009

327
57
15,9%
6,0%
1 061
89,9%

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%

Nyckeltalsdefinitioner: se under Tilläggsupplysningar
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel:
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

407 357
56 867
464 224

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

0
0
464 224
464 224

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
2012-01-01
2012-12-31

2011-01-01
2011-12-31

13 231
313 350
326 581

3 848
329 200
333 048

-11 302
-263 220
-274 522

-3 510
-275 850
-279 360

Rörelseresultat

52 059

53 688

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

4 808
56 867

7 429
61 117

ÅRETS RESULTAT

56 867

61 117

Not

Försäljning
Medlemsavgifter
Summa nettoomsättning

Föreningens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Summa föreningens kostnader
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BALANSRÄKNING
Kr

Not

2012-12-31

2011-12-31

26 624
26 624

5 490
5 490

71 467
71 467

68 801
68 801

962 863
962 863

945 806
945 806

Summa omsättningstillgångar

1 060 954

1 020 097

SUMMA TILLGÅNGAR

1 060 954

1 020 097

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

1
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BALANSRÄKNING
Kr

Not

2012-12-31

2011-12-31

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

370 000
0
120 000
407 357
56 867
954 224

370 000
120 000
0
346 240
61 117
897 357

Summa Eget kapital

954 224

897 357

Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

78 330
28 400
106 730

83 740
39 000
122 740

Summa kortfristiga skulder

106 730

122 740

1 060 954

1 020 097

2012-12-31

2011-12-31

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 kassa och bank
Kassa
PlusGiro
Nordea, 3201 22 47997
Placeringskonto

Stockholm den

/

2012

2011

2 094
255 962
4 808
700 000
962 863

2 738
259 063
684 005
0
945 806

2013

Christina Teiner
Styrelseordförande

Marianne Thulstrup
Kassör

May Blom
Sekreterare

Helene Hall
Event ansvarig

Eva Henriksen
Stipendieransvarig

Monika Ahlström
webb.redaktör

Dilip Lagervik
Eventansvarig

Min revisionsberättelse har avgivits den

Peter Berggren
Förtroendevald revisor

/

2013

