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INNEHÅLL 

ETT
VARMT
TACK

TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH
ANSTÄLLDA SOM HAR MÖJLIGGJORT
CANCERHJÄLPEN UNDER ÅR 2020.

Cancerhjälpens insamling 2020

Bakom varje
cancerdiagnos 

finns en människa, 
 bakom varje
människa 
en familj 

Cancerhjälpen har sedan december år 1999 ett 90-konto 
vilket innebär att föreningen är godkänd av Svensk Insamlingskontroll. 

Det är Svensk insamlingskontroll som granskar alla insamlingsorganisationer 
med 90-konto så att de insamlade kronorna används till rätt ändamål.

Cancerhjälpens 90-konto är: Pg 90 04 37-5 och Bg 900-4375.



PRESENTATION AV CANCERHJÄLPEN 

Cancerhjälpen är en rikstäckande ideell förening
som bildades 1993 för att bidra till en förbättring av
levnadsvillkoren för landets cancerdrabbade samt att
möjliggöra för cancerpatienten att få en bra
eftervård och rehabilitering. 

Cancerhjälpen bildades helt utan statlig hjälp och är
helt obunden i såväl partipolitiskt som religöst
avseende.
 
Cancerhjälpen bedriver hela sin verksamhet i lokalen
på Sandhamnsgatan 62 i Stockholm. Vår hemsida
finner du på www.cancerhjalpen.se.
 
Tack vare frivilliga bidrag från enskilda personer och
företag har Cancerhjälpen sedan starten 1993 kunnat
delat ut snart 200 miljoner kronor, till Sveriges
cancersjuka barn och vuxna. 
 
Kansliet 
E-post: info@cancerhjalpen.se 
Telefon: 08-612 42 42.

Cancerhjälpens växel är öppen:
Måndag-torsdag 10.00 -15.00 
 12.00 -13.00 (lunchstängt) 
 

Personal och styrelse 
Cancerhjälpen bedriver sin verksamhet med 2 tjänstemän, en heltid och en deltid. Samt
en deltidsarbetande ordförande. Dessutom 5 deltidsarbetande telefonombud. 

Cancerhjälpens styrelse bestod år 2020 av fyra ledamöter, Ywonne Jacobsson, Jaakko Turunen,
Tomas Brazda och Anita Svanberg. 
Suppleanter i styrelsen var Elisabeth Samuelsson, Catarina Jonsson och Alexandra Broman. 

Cancerhjälpens auktoriserade revisor:
Anna Nordberg.
 



ORDFÖRANDE HAR ORDET

Livet har efter ett drygt år i en pandemi ändrats markant för de flesta av oss och man undrar ibland om
livet någonsin blir som det var innan covid-19. Det känns som att avstånd, handsprit och munskydd har
blivit en del av ens vardag. Jag har flera gånger kommit på mig själv att jag mer eller mindre omedvetet
kontrollerar platser och människor i något slags säkerhetstänk om/när jag ska gå dit. Har också många
gånger avstått t ex att gå in i en affär där smittrisken känts för stor. Med vaccineringen och den varma
årstiden i sikte så känns det trots allt som att hoppet om, att detta avståndstagande har ett slut, börjar
närma sig. 

Cancerhjälpen förlorade 2020 en högt värderad vän, medlem, medarbetare och ledamot, Tomas Brazda
som avled hastigt och oväntat. Tomas har sedan Cancerhjälpens start år 1993 varit engagerad i
föreningen med stort intresse och ett brett kunnande. Det som utmärkte Tomas i allt vad han gjorde var
i första hand rättvisa, ordning och kampen för den lilla människan. Han var också mycket händig och
hade inställningen att problem är till för att lösas, oavsett vad det gällde.

Med stor tacksamhet kan vi se att våra trogna månads- och årsgivare har fortsatt att ge sina bidrag vilket
skapar en trygg bas för Cancerhjälpen. Tacksamt har vi också tagit emot flera insamlingar från Facebook
samt donation från mc-kortegen till 16-åriga Tyras minne. Några privatpersoner har också valt att ge lite
större gåvor vilket vi är mycket tacksamma för. Fonden för Cancer Friskvård tvingades tyvärr att avsluta
sin verksamhet under pandemiåret 2020 och valde att ge sitt återstående kapital till Cancerhjälpen,
vilket mottogs tacksamt och kommer förvaltas på bästa sätt. 
På vår hemsida cancerhjalpen.se, som är en viktig portal för vår insamling, kan givaren få all nödvändig
information om vår verksamhet och också på ett enkelt sätt ge sin gåva direkt på hemsidan. Information
och blankett för att ansöka om hjälp finns också lättillgängligt att tillgå och man har också som
bidragssökande möjlighet att där ställa frågor till handläggaren. 

Enligt våra stadgar skall Cancerhjälpen verka för en förbättring av levnadsvillkoren för cancerdrabbade
och det är en uppgift för föreningen att finna möjligheter att kunna hjälpa på allra bästa sätt.

Vi såg även under 2020 att behovet av bidrag för direkta omkostnader i samband med cancersjukdom är
stort, många människor runt om i vårt land lever med mycket små marginaler och situationen kan bli
väldigt tuff vid en cancerdiagnos i familjen. Här ser vi dagligen att vi fyller en mycket viktig funktion.  

Under år 2020 kunde Cancerhjälpen hjälpa 943 personer, varav 478 barn samt dela ut
6 trivselbidrag till Sveriges Barncancercentra.

Jag bugar för förtroendet som ordförande för Cancerhjälpen och vill ge ett stort varmt Tack till alla
bidragsgivare, medlemmar och anställda, alla Ni som gör det möjligt för Cancerhjälpen att fortsätta sitt
viktiga arbete för de människor som har fått en cancerdiagnos.

Med vänliga hälsningar

Ywonne Jacobsson
ordförande
Föreningen Cancerhjälpen    



CANCERHJÄLPENS INSAMLING 2020

Föreningens verksamhetsintäkter uppgick under år 2020 till 5.494 033 kronor. 
 Telefoninsamlingen svarade under året för ca 45 % av föreningens totala intäkter. 
Övriga intäkter är gåvor, medlemsavgifter, minnesgåvor samt testamenten.

Våra duktiga telefonombud  jobbar som regel 2-4 kvällar/vecka i vår lokal på Sandhamnsgatan i
Stockholm. Sedan pandemins start har vårta telefonombud arbetat på distans. 

Telefoninsamlingen är för många av våra givare en uppskattad kontakt med Cancerhjälpen. 
Den muntliga information som ges till givaren är ju alltid mer aktuell än vid till exempel utskick
av tryckta foldrar. Dessutom har givaren en möjlighet att direkt ställa de frågor som känns
viktiga för att vilja ge ett bidrag till just vårt ändamål. 

I stället för att göra massutskick kan föreningen på så sätt, via direktdialog med givaren, göra
stora besparingar av porto, kuvert, trycksaker, och inte minst av vår miljö. 

Hjälpbehovet ökar
Nödvändigheten och behovet av varje insamlad krona ökar, varje dag. I takt med att
nedskärningar inom kommun, landsting och försäkringskassa blir allt större ökar hjälpbehovet
för de cancersjuka. Hjälpbehovet är mycket stort.

För att kunna finansiera det ökade hjälpbehovet är det viktigt att kännedom om Cancerhjälpens
arbete når ut till allmänheten. Så hjälp oss gärna att sprida budskapet;  Hjälp oss hjälpa!

2020

5.494 033 kr

7.935.853 kr

2018

7.575 802 kr

2019



CANCERHJÄLPENS UTDELNING 2020

Cancerhjälpen kunde under år 2020 hjälpa 943 cancersjuka människor runt om i landet,
varav 465 vuxna och 478 barn. Dessutom beviljades 6 stycken projekt/trivselbidrag.

Cancerhjälpens synsätt är att varje ansökan är unik och målet är att varje bidrag som delas
ut är enligt bidragstagarens eget önskemål, naturligtvis inom ramen för våra riktlinjer.
 
Den svåra ekonomiska situation som en cancerdrabbad person ofta hamnar i, märks på den
mängd ansökningar vi fått även under år 2020.
 
Bidrag till vuxna delas ut till extra merkostnader, komplementära behandlingar, hälsokost,
rehab mm. Bidragen till vuxna cancerdrabbade står under år 2020 för 50 % av utdelningen.
 
Bidrag till barn delas ut för omkostnader, sysselsättning samt upplevelser/aktiviteter för att
om möjligt försöka ge ökad glädje och stimulans för barnet i samband med den många
gånger tuffa cancerbehandlingen. Bidraget till barnen står under år 2020 för 40 % av
utdelningen.
 
Projekt/trivselbidrag har delats ut bland annat för att förbättra patientmiljön på svenska
sjukhus och tillsammans med stödet vi ger till Sveriges sex barncancercentra, så står detta
för 10 % av utdelade bidrag år 2020.

Bidrag vuxna
50%

Bidrag barn
40%

Projektbidrag
10%



KOSTNADSFÖRDELNING 2020

De tre kostnadsslag som vi delar in föreningens kostnader i är: ändamålskostnad,
insamlingskostnad och administrationskostnad. Dessa kostnadsslag är de som återfinns i vår
Årsredovisning samt i den Resultat- och Balansräkning som skickas in för granskning till
Svensk Insamlingskontroll varje år.

Ändamålskostnader klassificerar sådana kostnader som
har direkt samband med att uppfylla föreningens syfte
och/eller stadgar. I vår organisation handlar
dessa kostnader till största delen av utdelade bidrag till
cancerdrabbade privatpersoner, miljöförbättrande åtgärder
på sjukhus och till forskning. Löner och sociala avgifter till
handläggandet av bidragsansökningarna för att uppfylla
föreningens syfte är också en kostnad som räknas hit. 
Enligt Svensk insamlingskontrolls föreskrifter är
administrationskostnader som hade kunnat undvikas om
man inte hade ett visst ändamål att klassificera som
ändamålskostnad. 

År 2020 var ändamålskostnaderna 4.011 522 kr.
 
Insamlingskostnader är de direkta
kostnader man har för insamlingsarbetet. 
Det handlar i vår organisation om löner och sociala avgifter
till telefonombuden, telefoni, portokostnader,
pappers/trycksakskostnader mm. 

År 2020 var insamlingskostnaderna 874.748 kr. 
 
Administrationskostnader är sådana kostnader som
behövs för att administrera själva
insamlingsorganisationen. Ett visst mått av allmän
administration är ett led att säkerställa en god kvalitet på
föreningens interna kontroll och rapportering, såväl
externt som internt till exempelvis styrelsen. Hit räknas
således redovisnings- och revisionskostnader,
kostnader för medlemsregister, styrelsemöte, årsmöte,
revision, hyra och personal och kostnader som inte är att
hänföra till kostnader för ändamålet eller
insamlingskostnader. 

År 2020 var administrationskostnaderna 513.186 kr.
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Föreningsstadgar 
 

 

 

§1 Namn 
     Föreningens namn är Cancerhjälpen. Föreningen är 

     obunden i partipolitiskt och religiöst avseende.                      

     Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra 

     årsmöte och styrelse. 

 

§2 Syfte 

     Föreningen skall verka för en förbättring av levnads- 

     villkoren för cancerdrabbade barn och vuxna samt 

     se till att bidra med medel för ökad trivsel för cancer- 

     patienter på svenska sjukhus och behandlingshem. 

 

 

     Detta kan t ex ske genom: 

  -  hjälp till rehabiliteringsresor inom landet för de 

     cancerdrabbade och eventuellt medföljande. 

-  att sprida information gällande levnadsvillkoren 

   för dem som insjuknat i cancer. 

-  att i mån av ekonomiska resurser även stödja  

   forskning. 

 

§3 Hemort 

     Föreningens hemort är Stockholm. Lokalavdelningar 

     kan bildas i andra delar av landet. 

 

§4 Medlemskap 

     Medlemsavgiften fastställes av årsmötet och gäller  

     ett år, betalnings- månaden oräknad. Medlem som  

     ej betalt ny årsavgift senast tre månader efter tolv  

     månadersperiodens utgång, anses ha begärt utträde. 

 

§5 Ekonomi 

     Cancerhjälpen skall bedriva insamling. 

 

§6 Styrelse  
     Föreningen leds av en styrelse, som skall bestå av 

     lägst 3 och högst  9 ledamöter varav en ordförande 

     samt 2 suppleanter. 

  

     Ordföranden väljs av årsmötet på ett år. Övriga ordi- 

     narie ledamöter och suppleanter väljs på två år. 

 

     Mandattiden löper från ett ordinarie årsmöte till 1:a 

     alternativt 2:a kommande ordinarie årsmöte. 

 

     Föreningen tecknas av ordföranden i förening med 

     minst en av de ordinarie ledamöterna i styrelsen. 

 

     Ordföranden tillsammans med styrelsen äger rätt att  

     förordna en eller flera personer inom styrelsen att  

     teckna föreningen firma. 

 

     Styrelsen får anställa erforderliga tjänstemän för  

     föreningens verksamhet. 

 

    Styrelsen äger rätt att tillsätta kommittéer för speciella 

    ändamål vari även andra än föreningens medlemmar 

    ingå. 

  

    Styrelsen sammanträder minst en gång per halvår och 

    anses vara beslutsför om minst två ledamöter är  

    närvarande. 

     

    Varje ledamot har en röst. Såsom styrelsens beslut  

    gäller den mening varom de flesta närvarande förena 
    sig. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 

 

2017 

 

 
§7 Räkenskaper och revision 

     Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår. För 

     granskning av föreningens verksamhet och räkenskaper 

     utser varje årsmöte en auktoriserad och godkänd revisor.  

     

§8 Årsmöte 

     Årsmötet hålles varje år senast den sista april året efter 

     räkenskapsårets utgång, av styrelsen bestämd tid och plats. 

     Skriftlig kallelse skall utfärdas av styrelsen och genom dess  

     försorg tillsättas varje medlem minst 14 dagar i förväg. 

     Erforderliga årsmöteshandlingar skall bifogas. 

      Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en månad  

      före ordinarie årsmöte.  

 

      Styrelsen äger rätt att utlysa extra årsmöte om revisor  

      eller en tredjedel av antalet medlemmar så begär. Vid 

      extra årsmöte må ej andra frågor upptas än dem som  

      angetts i kallelsen till det extra årsmötet. 

 

      På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

      1 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

      2 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera 

         protokollet. Justeringsmännen skall tillika vara rösträknare. 

      3 Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning. 

      4 Justering av röstlängd. 

      5 Styrelsens verksamhet- och resultatrapport. 

      6 Revisionsberättelsen. 

      7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

      8 Fastställande av årsavgift för det kommande  

         kalenderåret. 

      9 Fastställande av styrelsearvode. 

    10 Motioner som styrelsen har hänskjutit till årsmötet. 

    11 Fastställande av antal ordinarie styrelseledamöter och 

         suppleanter. 

    12 Val av ordförande för ett år. 

    13 Val av styrelseledamöter för två år. 

    14 Val av suppleanter för två år. 

    15 Val av revisor. 

    16 Val av valberedning för ett år. 

    17 Övriga frågor. 

Rösträtt vid årsmötet har den som betalt medlemsavgift  

    enligt §4 och inom bestämd tid anmält sin avsikt att närvara vid mötet.  

    Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande  

    på mötet. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation ) eller om så  

    begärs efter omröstning (votering ). Med undantag för det i 9§ och 10§ 

    nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. 

    Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs  

    genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den som 

    erhållit högsta antalet röster är vald oberoende av hur dessa röster för- 

    håller sig till antalet angivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs 

    absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet givna röster. 

    Omröstning sker öppet. Beslut bekräftas med klubbslag  

     

§9 Stadgeändring    

     För giltigt beslut om ändring av dessa stadgar fodras att beslut 

     därom fattas på ordinarie årsmöte eller extra ordinarie möte med  

     föreningens medlemmar samt att beslutet därom skall bifallas av  

     minst två tredjedelars majoritet. 

 

§10 Upplösande 

       Beslut om föreningens upplösande skall fattas vid två på 

       varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ett  

       ordinarie årsmöte, samt att beslutet därom skall bifallas av  

       minst 4/5 av de närvarande röstberättigade medlemmarna. 

       Vid det andra årsmötet skall jämväl beslutas om överförandet 

       av föreningens tillgångar till jämförlig ideell förening eller 

       stiftelse.         

 

 

      

      



Cancerhjälpen
Sandhamnsgatan 62
 115 60 Stockholm 

Tel 08-612 42 42 
Fax 08-612 42 46

 
www.cancerhjalpen.se
info@cancerhjalpen.se 


