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Verksamhetsberättelse
BERÄTTELSE ÖVER 2006 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND
Allmänt om verksamheten
Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation om 70.000 kronor från fru Heidi Elfström.
Den har enligt lydelsen i 1969 års stadgar ”till huvudsakligt ändamål att främja vid eller i anslutning till Gävle
lasarett bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område”.
Det gånga året har präglats av genomgripande ekonomiska åtgärder för att sänka Stiftelsens administrativa
kostnader. Årets (2006) budgeterade personalkostnader, har under året reviderats kraftfullt. Revideringen av
budgeten innebar att lönen halverades för alla arvoderade inom Stiftelsen, och i slutet av året avtackades vår allt i
allo, efter många års arbete med kontorssysslor för stiftelsens räkning. De genomförda åtgärderna har under året
medfört väsentligt reducerade administrativa kostnader, vilket nu gör oss väl rustade inför år 2007.
Samtidigt har olika aktiviteter som strävat till att öka Stiftelsens intäkter genomförts under året. En
tidningsintervju om Stiftelsens verksamhet publicerades under året i den lokala dagspressen. Lokal annonsering,
bland annat som kort inslag på TV4, har lett till klart ökade insamlade medel. Dessa är dock fortfarande
förhållandevis låga, varför ytterligare ansträngningar planeras för en ökning därav.
Ett antal ansökningar har inkommit under året, och det har funnits många intressanta projekt där Stiftelsen kunnat
lämna stödjande anslag.
Nämnas kan bidrag till läkare på kirurgkliniken för forskning kring lymfödem hos bröstcanceropererade kvinnor,
samt utbildningsinsatser framförallt inom den palliativa delen av cancervården.
Med hänsyn till utvecklingen av sjukvården inom länet, med färre akutsjukhus, och mer länsövergripande kliniker,
och den förestående divisionaliseringen av sjukvården, har Stiftelsen agerat för att tidsanpassa gällande stadgar.
Målet är att kunna stödja forskningen inom tumörsjukdomarnas område på ett mer övergripande sätt i länet,
eftersom tidigare klinikgränser nu suddas ut och länsgemensamma plattformar skapas. Stiftelsen vill i begreppet
forskning även inkludera en bredare definition i form av forskning och utveckling inom tumörsjukdomarnas
område. Ansökan om stadgeändring, s.k. permutation, inlämnades till Kammarkollegiet i november 2006.
Styrelsen har under året hållit tre styrelsesammanträden.
Ärenden rörande anslagsframställningar mellan sammanträdena har handlagts av de medicinska
fackledamöterna i styrelsen.
I Stiftelsen Gävle Cancerfond ingår sedan år 2001 Elisabeth Engwalls Minnesfond.
Ägarförhållanden
Stiftelse.
Intäkter
Intäkterna, avseende insamlade medel – testamentsmedel – donationer, har under verksamhetsåret uppgått till
355.438 kronor, vilket är en ökning med 87 % jämfört med år 2005.
Likviditet
Stiftelsens likviditet är mycket god.
Investeringar
Inga investeringar i inventarier har gjorts under verksamhetsåret 2006.
Resultat och ställning
Stiftelsens resultat före finansiella poster, med beaktande av under året utdelade anslag, uppgår till ett underskott
på 175.733:Resultatet av stiftelsens verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande
resultaträkning och balansräkning med noter.
forts. nästa sida.
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Utdelande anslag per 31/12 2006
5/1

till sjuksköterska Nancy Walldén, Onkologiska kliniken, Gävle sjukhus, för deltagande i
konferens för the International Society of Nurses in Cancer Care, den 27/9 – 1/10 2006 i
Toronto, Canada.

19 500 kr

2/3

till barnsjuksköterskorna Kristina Stenberg och Bitte Wadhstorp, Barnkliniken, Gävle
sjukhus, bidrag för att deltaga i ”The 6th Annual Meeting of the Nordic Society of
Pediatric Oncology Nurses” den 6-9 maj 2006 I Tampere, Finland.

18 000 kr

24/3

till sjuksköterska Kennet Radeskog, Onkologikliniken, Strålbehandlingen, Gävle sjukhus,
bidrag för att deltaga i 7:e Nationella Konferensen i Cancervård den 4-5 maj 2006 i
Göteborg.

5 800 kr

11/4

till ST-läkare Patrik Höijer, Kirurgkliniken, Gävle sjukhus, bidrag till införskaffande av
volymmätare, pletysmograf för att förbättra metod för att ställa diagnosen lymfödem.

10 000 kr

24/4

till avdelning 17, Onkologiska kliniken, Gävle sjukhus, bidrag till inredning av
”familjerum” till patienter för vård i livets slutskede.

25 000 kr

24/4

till arbetsterapeut Sofia Larsson, Rehabenheten Bollnäs-Ovanåker. Bidrag till kurs i
allmän onkologi för sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kuratorer i öppen- och sluten
vård 2006-05-04 till 2006-05-05 i Höör.

5 400 kr

12/5

till Lungenheten, Medicinskt Centrum, Gävle sjukhus, bidrag till inköp av inspelningsbar
CD till bronkoskopiutrustning.

29 900 kr

18/7

till arbetsterapeut Sofia Larsson, Rehabenheten Bollnäs-Ovanåker, bidrag till kurs i
arbetsterapi inom onkologi och palliativ vård, 2006-10-05-06.

3 600 kr

7/9

till avdelningschef Inger Näslund, bidrag till utbildningsdag för psykosocial personal
inom Primärvården Hälsingland, den 11/9 2006 i Linköping tema:”Att möta människor
med starka känslor i vården vid livets slutskede”.

10 000 kr

19/9

till arbetsterapeuterna Karin Hallström och Åsa Wilhelmsson Rehabiliteringscentrum,
Gävle sjukhus, för deltagande i seminarium/workshop kring ”Arbetsterapi inom
onkologi och palliativ vård” den 5-6/10 2006 i Stockholm.

6 520 kr

Summa

133 720 kr

Från Elisabeth Engwalls Minnesfond
till Kvinnokliniken, Gävle sjukhus, för studiebesök vid radiumhemmet i Stockholm samt
konferens i samband med studiebesöket för all personal på avd. 108A och
gynmottagningen under 2006.

75 00 kr

Summa

75 000 kr

Summa utdelade anslag

208 720 kr

18/1
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Resultaträkning
Innevarande år
2006

Föregående år
2005

355 000
355 000

190 000
190 000

0

0

Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetsintäkter

355 000

190 000

Ändamålskostnader

209 000

903 000

Insamlingskostnader
Dir kostnader, försäljning av varor/tjänster
Direkta kostnader vid "insamling med gåvobevis"
Övriga insamlingskostnader
Summa insamlingskostnader

236 000
236 000

53 000
53 000

85 000

106 000

Resultat från finansiella investeringar
Ränta, aktieutdelning etc.
Kapitalvinster, återföreningar av tidigare nedskrivningar
Räntekostnader och liknande finansiella resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar

293 000
27 000
320 000

458 000
0
458 000

Resultat efter finansiella poster

145 000

-414 000

0

0

145 000

-414 000

75 000
-58 000
17 000

102
-69 000
33 000

162 000

-381 000

ÅRETS INTÄKTER OCH KOSTNADER
Verksamhetinstäkter
Penninginsamlingar m m
Medlemsavgifter
Försäljning av varor och tjänster
Insamling med gåvobevis
Donationer, testamentsmedel
Summa medel från allmänheten
Bidrag från SIDA
Bidrag från övriga myndigheter och organisationer
Bidrag från företag
Summa medel från myndigheter, organisationer och företag

Administrationskostnader

Skatter
Årets resultat
Fördelningar (spec rörelse eget kapital)
+ Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år
- Reserveringar av årets resultat till ändamålsbestämda medel
Summa fördelningar
Årets saldo
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Balansräkning
Innevarande år
2006

Föregående år
2005

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

1 000
1 000

2 000
2 000

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

9 571 000
9 571 000
9 572 000

9 040 000
9 040 000
9 042 000

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

1 846 000
1 846 000
11 418 000

2 245 000
2 245 000
11 287 000

Eget kapital och skulder
Stiftelsekapital/donationskapital etc.
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Årets saldo
Summa eget kapital

1 373000
9 858 000
162 000
11 393 000

1 389 000
10 239 000
-381 000
11 247 000

Avsättningar

-

-

Långfristiga skulder

-

-

2 000
23 000
25 000

2 000
38 000
40 000

11 418 000

11 287 000

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Skuld till SIDA och andra myndigheter etc.
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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