
ÅRsRED0vIsNING
för

Personskadeföreningen NRM
Org.nr. 802496-4085

Styrelsen fr härmed avlämna årsredovisning för rakenskapsiret 2015-07-06 - 2015-12-31

lnnehll Sida

- fbrvaltningsberättelse 2
- resultaträkning 4
- balansräkning 5
- ställda säkerheter och ansvarsftirbindelser 6
- tilläggsupplysningar 7
- underskrifter 7



Personskadeföreningen NRH
Org.nr. 802496-4085

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Föreningens målsättning är att bedriva en aktiv verksamhet och verka på demokratisk grund för rätten att skadade människor ska
kunna erhålla en rättvis, jämlik, bra och patientsäker vård i Sverige, grundat på principen om allas lika människovärde och lika
rätt till vård. Föreningen vill aktivt samla och sprida information, kunskap och erfarenheter om den sjukvård som finns att tillgå
för vår patientgrupp.

Föreningsfond: NRH Fonden — Nack-, Rygg- & Hjärnskadade Fonden
Att samla in medel för att på olika sätt underlätta för nack-, rygg- & hjärnskadades rätt till utredningar och diagnos efter trauma.
Att ge medel till forskning som är till gagn för skadegruppen samt att ge medel till att informera, fortbilda och ge
kompetensutveckling hos professionen för att säkra diagnostiken.

Ägarförhållanden
Antalet medlemmar vid årets slut 2015 var 31 stycken.

Styrelsen i Personskadeföreningen NRH
Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredningar & diagnos efter trauma
har under året 2015 bestått av:
Föreningsgruppen:
Ordförande, ordinarie ledamot, firmatecknare: Annell Andersson, Gunnarskog
Sekreterare, ordinarie ledamot: Joanna Ekman, Tyresö
Kassör, ordinarie ledamot, finnatecknare: Anna Jonsson, Alnö
Ord marie ledamot: Anders Erlandsson, Årjäng
Fondgruppen:
Ordinarie ledamot: Dr Gunilla Bring, Umeå
Ordinarie ledamot: Dr Olle Bunketorp, Skärhamn
Ordinarie ledamot: Dr Bo Christer Bertilson, Handen

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har Föreningen sedan konstitutionsmötet 6juli 2015 registrerats och fått bevis om tilldelat organisationsnummer
802496-4085 från Skatteverket den 23juli 2015,juridisk form 61 Ideella föreningar. Föreningens räkenskapsår är from 1
januari tom 3 1 december. Räkenskapsåret styr när föreningens deklaration ska lämnas till Skatteverket, då räkenskapsårets
utgång är 31 december sker utskick av deklaration under maj och sista inläinningsdag är 1juli. 14 augusti öppnades bankkonto
tillhörande föreningen hos Nordea, där föreningen valde att använda Företagspaket med alla tjänster som ingår. Förutom
bankkonto har föreningen Plusgironummer 76400 1-4 och Bankgironummer 5013-5250. Föreningen startade upp en hemsida via
en enklare tjänst för att bygga hemsidor, www.nackskada.se. 27 augusti hölls ett extra årsmöte då fler styrelseledamöter valdes.

•
Styrelsen är uppdelad i Föreningsgruppen och Fondgruppen. Föreningsgruppens främsta uppgift är att sköta det praktiska och
administrativa för föreningen och den föreningsägda NRH — fonden. Nack-, Rygg- & Hjärnskadade Fonden. Fondgruppens
främsta uppgift är att granska ansökningar och fördela fondrnedel från NRH — fonden, men de deltar i övrig verksamhet i mån
avtid.

• Styrelsens föreningsgrupp har under året som gått haft konstituerande möte, extra årsmöte och två förcningsgruppsmöten i form
av telefonmöte. Med anledning av det stora geografiska avståndet mellan styrelsemedlemmarna som försvårar personliga träffar
så har vi valt detta alternativ och det fungerar bra.
Hela styrelsen träffades för första gången vid styrelsemöte på Svenska Läkarsällskapet 26 november, där diskuterades
Föreningens framtid, inriktning och syfte. Styrelsen inväntar ägarbyte för ärvda domän hos Binero AB innehållande bla.
Skadeportalen!Whiplashinfo, totalt ca 30 domän. Den framlidne Tomas Alsbros dödsbo sköter genomförande av ägarbyte hos
Binero. Det var Tomas vilja före sin bortgång sommaren 205 att låta föreningen överta och förvalta samtliga domän som inte är
privata. Styrelsen planerar att utveckla och förbättra föreningens hemsida. Styrelsen planerar att ansöka om 90-konto vid Svensk
Insamlingskontroll. Föreningen skaffade e-bokföringstjänst hos Speedledger som rekommenderades via Nordea, överföringen
av kontouppgifterna sker lätt och smidigt samt att e-bokföringstjänsten är lätt att hantera. Speedledger har en bra och trevlig
supporttjänst som ingår.

Sda2av7



Personskadeföreningen NRH
Org.nr. 802496-4085

Under hösten har delar av föreningens medlemmar lottats fram för att delta i lntervjustudie och bidra till bättre information om
“Pisksnärtskada -- whiplashskada” på 1177 Vårdguidcn.

Föreningen startade upp Namninsamling för Nack-, rygg- & hjärnskadades rätt till utredningar & diagnos efter trauma, med
avsikt att presenteras för ledande politiker och andra beslutsfattare då tillräckligt många namnunderskrifter kommit in.

Föreningen har kontinuerlig kontakt med riksdagspolitiker som under många år arbetat för att uppmärksamma genom debatter,
interpellationer och motioner de systemfel som föreligger i det svenska försiikringssysteinet då den enskilde medborgaren
drabbas av skador vid olyckor. Främst uppstår det problem vid skaderegleringen efter trafikolyckor och arbetsskador, men även
andra trauman vid direkt eller indirekt våld. Många inom patientgruppen nack-, rygg- och hjärnskadade upplever sig inte få en
god vård för sina besvär. Föreningen har för avsikt att fortsätta hålla kontakt och bygga vidare på den goda relationen med
riksdagsiedamöter som engagerar sig i sakfrågor kring vår patientgrupp.

Föreningen har under året uppvaktat flera ministrar vid Socialdepartementet med önskan om audiens, titan någon framgång
kanske mycket pga. det mycket ansträngda politiska läget under hösten och vintern. Föreningen planerar att fortsätta att
uppvakta ministrar vid socialdepartementet med önskan om audiens, med avsikt att lyfla sakfrågor kring rätten till utredning,
diagnos, vård i Sverige och en rättsäker personskadereglering värd vår demokrati.
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Personskadeföreningen NRH
Org.nr. 802496-4085

RESULTATRÄKNING 2015-07-06
Not 2015-12-31

Rörelsens intikter m.m.
Nettoomsättning 7 636
Ovriga rörelseintäkter 1000

8 636

Rörelsens kostnader
Övriga externa kosmader

________

-3293
-3 293

Rörelseresultat 5 343

Årets resultat 5 343
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Personskadeföreningen NRH
Org.nr. 802496-4085

BALANSRÄKNING 2015-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och bank 8 943

Summa omsiittningstillg6ngar 8 943

SUMMA TILLGÅNGAR 943
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Personskadeforeningen NRH
Org.nr. 802496-4085

BALANSRÄKNING 2015-12-31
Not

EGET KAPITAL OCh SKULDER

Eget kapital

Årets resultat 5 343
Sunima eget kapital 5 343

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och frutbetalda intäkter

— 3600
Summa kortfristiga skulder 3 600

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8943

POSTER INOM LINJEN

• Ställda säkerheter Inga

Ansvarsförbindelser Inga
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Personskadeföreningen NRH
Org.nr. 802496-4085

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redo visuhizgsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokröringsnämndens allmänna råd.

Viirileri,:gsprinciper m.,n.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 Eget kapital

• Sundsvall 2016-04-22

—, -

- -———-Anneli Andersson

Anna Jonsson
/

,1
-

/ I /
(ii

Bo BrtiIssdti

Min revisionsberättelse har lämnats den 22 april 2016

Auktoriserad revisor

Olle Bunketorp

Årets vinst
Belopp vid årets utoånn

Ändaniålsbest.
medel

0

Fritt eget kapital

5 343
5 343
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-‘ Revirad

REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstdrnnmn i Personskadeföreningen NR!-!
Org.nr. 802496-408 5

Rapport oni arsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Personskadeföreningen NRII för räkenskapsåret 2015-
07-06--2015-12-31.

Styrelsens ansi’arför årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en ärsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fI.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtga der inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedörnning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra
ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen. liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december
2015 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenl ig med årsredovisn ingens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstäminan fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen.
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Reviråd

Rapport om andra krav enligt lagar och andra rörfattningar samt stadgar

Utöver miii revision av irsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Personskadeföreningen NRH för räkenskapsaret 2015-07-06 -- 2015-12-31.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighct.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt
uttalande.

Uttalande

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Sundsvall den 22 april 2016

gtson-

Auktoriserad revisor —.-—-__
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