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Styrelsen för Treskablinoll Sverige får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Allmänt om verksamheten
Treskablinoll grundades år 2017 av retorikern Elaine Eksvärd som själv är överlevare av sexuella
övergrepp som barn. Treskablinoll är en ideell förening, som verkar för att ge alla barn den trygga
barndom de har rätt till - en barndom utan sexuella övergrepp. I varje klass finns framtidens offer men
också framtidens förövare. Därför är undervisning i integritet viktigt, redan i en tidig ålder. Tillsammans
med experter som kriminologer, barnpsykologer, jurister och personer som jobbar på de platser där
barnen vistas, skapar Treskablinoll brottsförebyggande och utbildande insatser så som Förskolebrevet
och Idrottsbrevet
Vision
En trygg barndom fri från sexuella övergrepp.
Föreningens syfte
Stoppa och förebygga alla former av sexuella övergrepp
informationsverksamhet, utbildning, opinions- och påverkansarbete.

av

barn

i

Sverige

genom

Långsiktigt mål
Överallt där barn finns, ska information och kunskap kring barns rättigheter och kroppsliga integritet
finnas.
Säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Verksamhetsåret 2020 har varit ett år starkt präglat av covid-19 pandemi. Det har varit ett utmanande år
som har fört med sig både nya möjligheter och nya utmaningar. Under våren fick vi ställa in
föreläsningar och utbildningar i och med pandemin. Efter sommaren ställde vi snabbt om till webbinarier
och digitala föreläsningar samt utökade vår närvaro på sociala medier.
För att säkra verksamheten har vi genomfört en del åtgärder under året. Bland annat behövde vi
korttidspermittera personal en period och säga upp vår kontorslokal. Sedan november delar Treskablinoll
lokal med Snacka Snyggt AB som erbjudit oss kontorsutrymme pro Bono.
För att stärka insamlingsverksamheten har vi dessutom skapat en insamlingsplattform på hemsidan
treskablinoll.nu för donationer. Där det går att stötta oss med engångsgåva, minnesgåva, företagsgåva
eller genom att bli månadsgivare. I samband med detta ansökte vi om ett 90-konto hos Svensk
Insamlingskontroll, för att kunna kvalitetssäkra vår insamling.
Under året har våra insatser Förskolebrevet och Idrottsbrevet nått ut till 395 förskolor respektive 55
idrottsföreningar. Vi har bland annat stöttat förskolor i deras arbete med Förskolebrevet och
vårdnadshavare att ställa krav på sina barns förskola. Vi har även genomfört en behovsanalys av
förskolors arbete med integritet. Under året har vi förbättrat och uppdaterat plattformen idrottsbrevet.se
samt stöttat idrottsföreningar i deras integritetsarbete. För att alla idrottsföreningar ska kunna ansluta
oavsett ekonomiska förutsättningar är Idrottsbrevet sedan hösten 2020 helt kostnadsfritt för användare.
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Under året har hemsidan www.treskablinoll.nu besökts av cirka 40 000 användare. Treskablinoll har en
aktiv närvaro på Facebook och under verksamhetsåret har Treskablinolls Facebooksida fått ökat antal
följare. Antalet följare ökade från 6094 i början av året till 6477 i slutet av året, vilket är en ökning med
nästan 18%. Treskablinoll har även en stark närvaro på Instagram där vi har en stabil följarskara som
uppgick till 17 300 följare per den sista december.
Vi vill tacka alla våra följare, givare och samarbetspartners som möjliggör vårt arbete för barnen.
Advisory board
År 2020 införde Treskablinoll en Advisory Board som är en utomstående expertgrupp som är rådgivande
till föreningens styrelse och arbete. Styrelsen väljer in medlemmar till Advisory Board utifrån kompetens
och expertis. Advisory Board är ett stöd för föreningen i strategifrågor och i enskilda projekt

Förväntad framtida utveckling
Under den kommande 3 årsperioden kommer vi att lägga resurser på att utveckla metodmaterial och
rutiner för grundskolans och grundsärskolans arbete med att främja integritetsarbete och förebygga
sexuella övergrepp mot barn i Grundskolebrevet.
Närmast under 2021 kommer fokus ligga på att skapa utbildande insatser för personer som på olika sätta
arbetar eller kommer i kontakt med barn i sitt yrke. Vi ser även ett behov och efterfrågan att skapa
förutsättningar för att stärka barns lärande om kroppslig och personlig integritet.

Resultat och ställning
Föreningen har finansierat sin verksamhet i första hand genom projekt- och verksamhetsbidrag från
stiftelserna Ulla och Lennart Wallenstam stiftelsen och Stiftelsen Chelha. Samt gåvor och donationer
från privatpersoner
Under det gångna året drabbades plattformen av tekniska problem som påverkade funktionaliteten som
behövde åtgärdas. Detta medförde extra kostnader för externa tjänster som gäller teknisk förvaltning och
utveckling av plattformen idrottsbrevet.se.
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Flerårsöversikt
Allmänna förutsättningar
Antal medlemmar
Medelantalet anställda
Resultat (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella investeringar
Årets resultat

Ekonomisk ställning
Eget kapital (tkr)
Soliditet (%)

2020
10
1

2019
10
1

2018
0
1

858
-1 110
-252
0
-252

1 787
-1 647
140
0
140

950
-563
387
-1
387

274
67,0

526
49,5

387
83,4

Definitioner
Eget kapital - Företagets nettotillgångar, dvs skillnade mellan tillgångar och skulder.
Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala
tillgångar i balansräkningen).

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition av föregående
års resultat:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Balanserat
kapital
386 518

Summa
kapital
386 518

139 588
-252 411

139 588
-252 411

273 695

273 695

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
noter.
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

16 650
411 671
264 000
178
165 451
857 950

22 250
502 743
936 000
193 853
132 000
1 786 846

-423 190
-683 509
-3 662
-1 110 361

-1 348 243
-297 768
-1 221
-1 647 232

-252 411

139 614

Resultat efter finansiella poster

0
0
-252 411

-26
-26
139 588

Resultat före skatt

-252 411

139 588

Årets resultat

-252 411

139 588

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

Not
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2020-12-31

2019-12-31

13 428
13 428

17 090
17 090

13 428

17 090

5 300
722
10 000
16 022

33 340
11 813
96 477
141 630

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

378 810
394 832

904 036
1 045 666

SUMMA TILLGÅNGAR

408 260

1 062 756

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar

3

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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2020-12-31

2019-12-31

-252 411
526 106
273 695

139 588
386 518
526 106

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

22 129
8 187
25 267
78 982
134 565

214 662
1 638
25 351
294 999
536 650

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

408 260

1 062 756

Balansräkning

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Balanserat kapital
Summa eget kapital
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Byte av redovisningsprincip
Under rälenskapsåret 2020 har föreningen ändrat redovisningspricip från K2 till K3 till följd av beviljat
90-konto.

Intäktsredovisning
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemsskap i den ideella föreningen. Medlemsavgifter
intäktsförs vid inbetalning från medlem.
Gåvor och bidrag
Gåvor och bidrag redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
Som gåva eller bidrag räknas en transaktion i form av en tillgång eller tjänst som har ett värde och som
föreningen tar emot utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Inventarier, verktyg och installationer

5 år

Nyckeltalsdefinitioner
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

2020-12-31

2019-12-31

1

1

Treskablinoll Sverige
Org.nr 802513-4795

8 (9)

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

18 311
0
18 311

0
18 311
18 311

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 221
-3 662
-4 883

0
-1 221
-1 221

Utgående redovisat värde

13 428

17 090

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Styrelsen gör bedömningen att följderna av Covid-19 skulle kunna ge en negativ effekt på föreningens
resultat under det nya året, varför styrelsen aktivt bevakar utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för
att i möjligaste mån begränsa dess effekter.
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Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter
stämmer med faktiska förhållanden.

Stockholm 2021-04-

Ulrika Malmberg Livijn
Ordförande

Elaine Eksvärd

Sara Uhlén

Anne Marie Brodén

Nina Jonsson

Min revisionsberättelse har lämnats 2021-04-

Mats Myhrgren
Auktoriserad revisor

