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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET
Star for Life kan lägga sitt första decennium bakom 
sig. Det är med stor glädje vi kan konstatera att 
detta decennium inneburit att vi skapat en organi-
sation som idag står mycket stark. Vi bedriver idag 
verksamhet i 103 skolor i Sydafrika och Namibia. 
På dessa skolor arbetar vi med det unika koncept 
som vi skapat för att stärka elevers självkänsla. Vi 
har dessutom byggt upp ett omfattande monitoring-
system för att kunna kartlägga effekterna av vårt 
arbete. Vår metodik används idag i skolor på tre 
kontinenter – Afrika, Asien och Europa.

Vi har också lyckats skapa omfattande 
samarbeten med starka och välkända partners. 
Sådana samarbeten kan inte etableras utan att 
dessa partner har tilltro till vår organisation. 
Insamlingsresultatet var 2015 det högsta hittills. 
Administrationskostnaderna kunde dessutom 
hållas på en mycket låg nivå.

Det var därför med stor glädje och tillförsikt vi 
kunde fira vårt första decennium 2015. I februari 

samlades all personal från hela organisationen 
till en högtid på den high-school där allt en 
gång började – Siphosabadletshe High School. 
Förutom denna fantastiska högtid genomförde 
vi en jubileumskonsert i en utsåld Berwaldhall i 
Stockholm samt en stor jubileumsmiddag på hösten 
på Grand i Stockholm med mer än 400 betalande 
gäster.

Samtidigt är det mycket viktigt att framhålla att alla 
dessa aktiviteter, det framgångsrika arbete vi gör 
ute på skolorna, inte hade varit möjligt utan alla de 
partners och den personal som genom sitt stöd och 
sina insatser möjliggjort detta. Vi är väl medvetna 
om att det krävs resurser för att implementera detta 
koncept, såväl ekonomiska som personella. Det är 
ett enormt arbete som ligger bakom Star for Lifes 
utveckling och jag vill rikta ett mycket stort tack till 
er alla – för dessa insatser. Ni har alla tillsammans 
gjort detta möjligt.

Årsredovisningen kan ses som ett litet fönster som 
visar på delar av det arbete som utförs. Jag hop-
pas att du som läsare skall får en ökad förståelse 
och ett ökat intresse för arbetet. Kanske kan texten 
också skänka en tillfredställelse till alla de som bi-
dragit. Ni har alla på olika sätt genom ert stöd gjort 
detta möjligt – och jag vill rikta ett stort tack till er 
för detta.

SAM OLOFSSON
GENERALSEKRETERARE

STAR FOR LIFE
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ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING
Star for Life är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att insamla medel 
till utbildningsverksamhet i Sydafrika och andra afrikanska länder. För att 
åstadkomma detta får Star for Life bedriva informations- och insamlingsarbete i 
Sverige. Genom detta arbete kan Star for Life idag bedriva ett förebyggande arbete 
på ett 100-tal skolor i Sydafrika och Namibia.  Cirka 100 000 elever går idag i 
Star for Lifes skolor och under de tio år som verksamheten bedrivits, har 300 000 
ungdomar gått igenom programmet. 

Star for Life bygger inga skolor utan bedriver sitt arbete inom det befintliga 
skolväsendet. Det gör verksamheten mycket kostnadseffektiv. Star for Life får 
bidrag från allmänheten, företag och organisationer. Under 2015 var insamlings- 
och administrationskostnaderna 9%, vilket är mycket lågt och innebär att 91% av 
insamlade medel går till ändamålet.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
INSAMLING
Star for Life erhåller i Sverige bidrag från allmänheten, företag och organisationer. 

De större bidragsgivarna 2015 var: 

Briban Invest 
Danir AB 
Martin Gren med familj 
PostkodLotteriet

VERKSAMHETSFINANSIÄRER         

PostkodLotteriet
Briban Invest 
Volvo 
Advokatfirman Lindahls
Alf Svensson 
Awesome Group 
Beckers Group 
Benders 
Chefsnätverket Close
Deloitte 
Familjen Claesson 
Familjen Nicou 
Familjen Olausson
GS Development AB  
Hyllie Park Resurs
Jana Söderberg/Anna Dyhre/Stina Palmqvist

SKOLPARTNERS

Jochnick Foundation 
Lindéngruppen 
Lööf Foundation  
Nordea Private Banking 
Office Management 
Primär Fastighetsförvaltning 
Rejlers 
Restaurang Barfota 
Sigma Connectivity
Sigma IT & Management
Sigma Technology 
Sydafrikaresor
Vestas 
Zacco Group 
Zelmerlöw & Björkman Foundation
Zimbrine Foundation

GÅVOGIVARE

Skandia
Malmömilen
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personer anställda i Sydafrika och Namibia.

AXPLOCK FRÅN JUBILEUMSÅRET
2015 kom dock att i många stycken präglas av vårt 
10-års jubileum. I februari samlade vi all personal 
från våra tre länder till en stor jubileumshögtid vid 
Siphosabadletshe High School i KwaZulu-Natal – 
den plats där arbetet startade för tio år sedan. Vid 
denna högtid samlades ett tusental personer i ett 
stort tält, på en fotbollsplan utanför skolan. Elever 
och lärare från ett 20-tal skolor deltog vid högtiden 
- de kom från skolor som deltagit i programmet.
 
I mars hölls en stor jubileumskonsert i en utsåld 
Berwaldhall i Stockholm. Vid konserten deltog ett 
flertal framträdande artister bl. a. vår ambassadör 
och vid tillfället nyligen korade eurovisionvinnaren 
Måns Zelmerlöw. Vid tillfället hade en mängd av våra 
partners erbjudits möjligheten att köpa marschaller 
till stöd för vår verksamhet i Afrika. Marschallerna 
tändes före konserten på det närbelägna Gärdet 
– det var en mäktig manifestation till stöd för vår 
verksamhet. Den fick också stor uppmärksamhet i 
media.
 
I september arrangerades en stor galamiddag på 
Grand Hôtel i Stockholm. Vi valde att fira tillsammans 
med våra partners och andra som visat intresse för 
vår viktiga verksamhet. Middagen blev utsåld med 
över 400 gäster. Kvällen på Grand var magisk på 
många sätt - vi bjöds på inspirerande tal av bland 
annat Alf Svensson och sång och musik av Carola, 
Gunhild Carling och givetvis Star Choir Sydafrika. 
Gästerna hade betalt en kuvertavgift och intäkterna 
från denna, tillsammans med en auktion till förmån 
för verksamheten, skapade ett betydande netto. 
Det kanske viktigaste resultatet av kvällen var att 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Star for Life kunde 2015 fira sitt 10-års jubileum. 
Det är givetvis naturligt att vid ett sådant tillfälle 
reflektera något över vad som åstadkommits under 
dessa år. Vår vision uttrycker på ett kärnfullt sett 
vad vi vill åstadkomma:
 
“A future in which young people are empowered to 
realise their dreams as responsible members of 
caring communities”.
 
Att vi vill stärka ungdomars självkänsla är viktigt 
men inte ett slutmål i sig. Vi vill stärka ungdomar så 
att de en dag skall kunna bli en del av ett samhälle 
där medborgarna både vill och kan ge stöd till 
varandra.
 
HUR ÄNDAMÅLET UPPFYLLS
Star for Life bedriver idag sin verksamhet i 103 
skolor i Sydafrika och Namibia. Under dessa tio år 
har verksamheten successivt byggts ut och idag 
arbetar vi i både primary- och secondary schools. 
För detta ändamål har ett unikt koncept skapats för 
att stärka ungdomars självkänsla. Vi arbetar med 
att lära ungdomar självledarskap och förutom våra 
coacher finns även annan personal som kan ge stöd 
till skolan. Exempel på annan personal är kuratorer 
och coacher som arbetar med entreprenörsträning.
 
Star for Lifes insamlingsstiftelse har sitt säte i 
Sverige. Ändamålet med insamlingsstiftelsens 
arbete är att bedriva informationsspridning och 
att samla in pengar till verksamheten i Afrika. 
De insamlade medlen lämnas till Star for Life 
i Sydafrika och Namibia. Genom det arbete vi 
finansierar i 103 skolor uppfyller vi stiftelsens 
ändamål. Det huvudsakliga arbetet utförs av våra 
coacher ute på skolorna. Det finns ett drygt 60-tal 
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insamlingen som gjordes under galan ledde till 
att totalt 16 000 elever får möjligheten att gå Star 
for Life-programmet under ett års tid. Vi så klart 
oerhört tacksamma för detta resultat.
 
Det kan vara av värde att kort beskriva hur vår per-
sonal arbetar ute på skolorna. Star for Life äger 
inga skolor, utan sätter in sin personal i det befint-
liga skolväsendet. Det gör verksamheten mycket 
kostnadseffektiv. 

Star for Life är en organisation som arbetar med 
utbildning och har utvecklat en metod för att 
stärka ungdomars självkänsla. Arbetet bedrivs 
av våra tränade coacher som genomför ett 
antal workshops på skolorna där de bl.a. tränar 
ungdomarna att försöka förverkliga sina drömmar 
och  handla  hälsofrämjande utifrån de kunskaper 
och färdigheter de får i våra workshops. Som bas 
för arbetet finns den Life Skills-undervisning som 
ingår i läroplanen och som tar upp de utmaningar 
som livet ställer unga människor i Södra Afrika 
inför. Vårt viktigaste hjälpmedel  därutöver är en s.k. 
Dream Book där eleverna formulerar och skriver 
ner sina drömmar, men också de möjligheter och 
svårigheter de ser i att förverkliga dessa drömmar. 
Steg för steg coachas därefter eleverna att nå sina 
mål. 

Star for Life tillämpar en interaktiv pedagogik som 
utgår från elevernas situation. Metodiken bygger 
på antagandet att enbart information inte leder till 
en varaktig beteendeförändring utan eleven måste 
också  kunna verbalisera  och handla utifrån sin 
kunskap och sina värderingar. Ett viktigt verktyg för 
att åstadkomma  inspiration  och en positiv livssyn 
är musik, som intar en viktig plats i vår metodik. 

Vi har utvecklat 10 workshops som genomförs un-
der tre år. Coachen genomför förutom dessa work-
shops vanliga lektioner och mängder av individuella 
samtal. Slutligen kan nämnas att vår stjärna an-
vänds för att förmedla våra kärnvärden. Varje udd 
på stjärnan representerar ett sådant värde, ex ”I 
decide” och ”I am committed”.

Inför 10-års jubileet satsade vi också mycket 
resurser  på presentationsmaterial i olika form. Vi 
författade en jubileumsbok som på ett förtjänstfullt 
sett presenterar Star for Life historiskt, i nutid samt 
vad vi tror i framtiden. Författaren Berthil Åkerlund 
skrev en intressant och inspirerande roman med 
utgångspunkt i Star for Lifes verksamhet, både med 
karaktärer i Sydafrika och körmedlemmar från våra 
stora konserter.
 
Händelser som dessa är givetvis något udda 
inslag i vår verksamhet sett ur ett mera vardagligt 
perspektiv, men givetvis trevliga inslag under ett 
jubileumsår. Men det finns också andra viktiga 
händelser att berätta om från året som gått.
 
Vi anordnar varje år i augusti en partnerträff. Den 
brukar vara mycket välbesökt. Vi ges en möjlighet 
att informera våra partners om nyheter i projektet. 
Vid 2015 års träff hölls ett inspirerande föredrag av 
vår ambassadör Caroline Larsson.

SPECIALPROJEKT UNDER ÅRET 
I februari beviljades vi tio miljoner kronor av 
PostkodLotteriet för att starta upp tre mobila 
kliniker i Sydafrika och Namibia. Dessa kommer 
att bli ett synnerligen viktigt komplement till det 
förebyggande arbete vi utför i skolorna. Genom att 
vår personal finns kontinuerligt på skolorna, kan vi 



11

både förbereda och efterarbeta den mobila klinikens 
besök på skolan. Vi kan på detta vis bedriva vårt 
förebyggande arbete på skolan och komplettera 
detta med vår kliniks hälsoarbete. Arbetet kommer 
att starta under 2016 och kommer att stärka vår 
närvaro på skolorna på ett markant sätt.
 
Star for Life har i sitt arbete alltid lyft fram musiken. 
Den fungerar både som ett pedagogiskt verktyg 
samt som inspirationskälla. Våra musikansvariga 
Göran Rudbo och Ken Wennerholm dvs. Triple 
& Touch har i många år anordnat musikturnéer 
runt om i Sverige. Vi uppskattar att 40 000-50 000 
elever deltagit på scen under ett antal år på dessa 
konserter. Det är vårt viktigaste externa fönster. 
Det var därför med mycket stor glädje vi mottog 
ytterligare projektmedel från PostkodLotteriet 
för att ytterligare satsa på vår musik. I ett projekt 
benämnt Thanda session skall internationellt 
erkända låtskrivare producera musik där delar av 
intäkterna kommer att tillfalla Star for Life. I ett 
annat projekt benämnt Marching for Love har vi 
under tre år tillsammans med Fryshuset arbetat 
med tolerans- och mångfaldsfrågor på svenska 
högstadier. Arbetet kommer att avslutas våren 2016.

SKOLVERKSAMHETEN I SVERIGE 
Idag har vi påbörjat ett arbete med att ta vårt koncept 
till Sverige. Detta arbete sker i samarbete med 
Skandia/Idéer för livet och leds av Jana Söderberg. 
Grunden för detta arbete är att behovet av att arbeta 
med ungdomars självkänsla, givetvis på intet sätt kan 
begränsas till Afrika. Vi har för detta arbete skapat 
en ideell förening för ett  svenskt Star for Life, som 
rent formellt inte är en del av insamlingsstiftelsens 
arbete eller denna årsberättelse. Men vi följer med 
stort intresse det arbete som sker med vår metodik, 

även i den svenska skolan. I sammanhanget kan 
nämnas att man numera kan utbildas i vår metodik 
genom en högskolekurs i Göteborg. 

EFFEKTERNA AV VÅRT ARBETE
Givetvis är det intressant att se vilka effekter 
programmet har i olika länder. Vi har därför vid tre 
tillfällen utfört stora utvärderingar av vårt arbete i 
Afrika (2010, 2012 och 2015). Vi kan konstatera att 
vårt arbete vanligen ger mycket goda resultat. Våra 
utvärderingar finns att tillgå på hemsidan.
 
Under 2015 samlade Star for Life in mer pengar 
än någonsin. De insamlade medlen uppgick till 
28,5 miljoner kronor, att jämföra med 2014 då 
summan var 21,6 miljoner kronor. Vi kan också 
med glädje konstatera att administrations- och 
insamlingskostnaderna endast uppgick till 9 % av 
insamlade medel.
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VERKSAMHET I PRIMARY SCHOOL
Star for Life började för 3-4 år sedan en experimentverksamhet bland yngre barn 
i s.k. primary schools. Barnen lämnar dessa skolor vid 13-års åldern och tanken 
från vår sida var att det förebyggande arbete som vi gör, givetvis kan ha stor effekt 
om det påbörjas före tonårstiden. Vi har därför startat upp verksamhet i sådana 
primary schools som förser våra high schools med elever. Det innebär att en elev 
kan gå i Star for Life-skolor under hela sin skolgång.

Det som startade som en test i en skola, omfattar idag hela 13 skolor. Vi har ut-
vecklat en metodik på dessa skolor där skapande verksamhet får ett mycket stort 
utrymme. Barnen dansar, genomför dramaövningar eller målar. Det är en mycket 
stor upplevelse för besökare som ser arbetet, när barnen visar sina färdigheter.

Måns Zelmerlöw besökte personligen en sådan primary school 2014. Han blev 
mycket tagen av besöktet och gladdes särskilt av att arbetet präglades av musik, 
dans och drama. Zelmerlöw/Björkman foundation beslutade sig som ett resultat 
av besöktet att stödja två primary schools, som förser den high school de sedan 
tidigare ger stöd till, med elever.

Star for Lifes insamlingsstiftelse har som ändamål att bedriva arbete bland 
ungdomar ”företrädesvis” i åldrarna 13-20 år. Det innebär att huvudfokus även 
i framtiden kommer att vara våra high schools. Men vi kan enligt våra stadgar 
således även arbeta bland yngre barn. Vi är glada över att denna möjlighet finns 
eftersom vi med tacksamhet kan notera att det väcker ett mycket stort intresse 
från partners. Vi tror därför att antalet primary schools kommer att öka de 
närmaste åren och vi betraktar idag denna del av vår verksamhet som permanent.
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PostkodLotteriet gör skillnad!

PostkodLotteriet är sedan flera år tillbaka den viktigaste bidragsgivaren till Star for Life. Lotteriet har på ett 
decennium etablerat sig som en synnerligen viktig bidragsgivare till ett stort antal organisationer i Sverige. 
Idag har lotteriet 55 s.k. förmånstagare - organisationer som årligen tilldelas en summa pengar till sin 
verksamhet. Lotteriets utdelning till dessa organisationer var år 2015 imponerande 1,1 miljarder kronor. 
 
Star for Lifes utdelning blev år 2015 10 miljoner kronor. Det är givet att en så stor summa har en 
avgörande betydelse för omfattningen på vår verksamhet i Afrika. Vi tilldelades dessutom 10 miljoner till 
ett specialprojekt att under 3 år erbjuda mobil testtagning på skolor i Afrika samt ytterligare medel till ett 
musikprojekt i Afrika.  Bidraget till de mobila klinikerna är av stor betydelse för våra möjlghetet att bredda 
vårt förebyggande arbete ute på skolorna. Tidigare år har vi dessutom erhållit ytterligare medel till två 
andra specialprojekt. 
 
Star for Life är bara en i raden av en mängd organisationer som med stor tacksamhet kan notera vilken 
stor betydelse denna partner har för vårt arbete. Vi vill därför tydligt lyfta fram PostkodLotteriet samt passa 
på att uttrycka ett stort tack!
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MOBILA TESTKLINIKERNA
Det var med mycket stor tillfredställelse som Star for Life under 2015 mottog 
beskedet från PostkodLotteriet att vi erhållit 10 miljoner kronor i särskilt stöd för 
att införskaffa och utrusta ett antal mobila testkliniker.

Att veta sin hiv-status är av stor betydelse för bekämpningen av hiv. Idag erhåller 
man gratis bromsmediciner om man testats positiv. Det finns också ett antal 
sjukdomar där testtagning möjliggör framgångsrik behandling. En mycket vanlig 
dödsorsak vid hiv-smitta är tbc. Just möjligheten att testa unga ute på landsbygden 
har av UNAIDS identifierats som ett eftersatt med mycket viktigt område att arbeta 
med.

Star for Life har mycket goda förutsättningar att bidra i detta arbete. Genom att vi 
har personal på skolorna som kan förbereda och efterarbeta ett besök av en mobil 
testklinik, kan vi bidra till att göra dessa besök bra. Förebyggande hälsovård är 
eftersatt i dessa områden.

Star for Life kommer från 2016 att ha tre mobila team med fordon som verkar 
i KwaZulu Natal, Johannesburg och Namibia. Vi tror  att detta arbete är viktigt 
och vi tror också att det tillför vår organisation viktig kompetens. Genom att 
kombinera förebyggande arbete i klassrummen med testtagning breddas Star for 
Lifes koncept på ett strategiskt viktigt sätt. Vi tror vårt arbete på skolorna ger 
större effekt, och tror också att vi genom denna nya kompetens kan finna nya 
framtida viktiga samarbetspartners.

Det är därför med stor tillfredställelse som vi konstaterar att vi vid utgången av 
2015 kunnat anställa de mobila teamen samt inhandlat de fordon som behövs. 
Under 2016 kommer arbetet att påbörjas i de olika klinikerna.  Arbetet kommer 
att ledas av Evelina Kalenga som sedan tidigare varit ansvarig för vår verksamhet 
i Namibia. Under 2015 studerade hon Public Health på ett universitet i Australien, 
på ett scholarship som erbjudits av den australiska staten. 
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MARCHING FOR LOVE - MER ÄN EN KONSERT!
Marching for Love syftar till att väcka tankar och bygga broar mellan ungdomar 
från olika kulturer i mångfalden och toleransens tecken. Från hösten 2014 och 
framåt har vi tillsammans med Fryshuset erbjudit högstadie- och gymnasieskolor 
berikande workshops och inspirerande musikupplevelser i 35 kommuner. Musiken, 
kulturen, och diverse workshops blir föremål för diskussioner kring gemenskap, 
tolerans och framtidstro. Målet är att ge elever och lärare en dynamisk upplevelse 
som manar till eftertanke och en vilja att göra skillnad. 

Initiativet finansieras av pengar från PostkodLotteriet - SpecialProjekt och 
grundtanken var att kombinera Fryshusets kunskaper kring ett modernt 
ungdomsarbete med Star for Lifes meriterade pedagogik och musikprogram.  
Elever har erbjudits ett tillfälle att uttrycka sig genom exempelvis musik, filmer 
och intervjuer, och deras arbeten har delats genom projektets onlineportal. 
Medverkande skolor övar sånger med sina elever som de på konserten får 
framföra tillsammans med Star Choir och medverkande artister. Fryshuset håller 
en tankeväckande workshop där eleverna får reflektera och agera kring identitet, 
samhörighet och drömmar.

I mars 2015 samlades ca 1.750 elever i fyra projektstäder; Örebro, Stockholm, 
Malmö och Norrköping, för en stor återträffskonsert. Ett 30-tal skolor involverades 
och många svenska artister anslöt under dessa konserter, varav flertalet i 
Stockholm då konserten i Berwaldhallen även användes som 10-årsgala för Star 
for Life. Artister såsom Måns Zelmerlöw. Triple & Touch, Nils Landgren, Molly 
Sandén, the Moniker, Gladys del Pilar, Jessica Folcker och Glada Hudik sjöng 
tillsammans med Star Choir, Caroline Larsson föreläste och förutom det fick ett 
antal modiga elever chansen att stå på scen tillsammans med dessa världsartister 
och visa upp sina talanger.

Konserterna tillsammans med Star Choir från Sydafrika sprider glädje, inspiration 
och information på många nivåer och med kulturen som pedagogiskt verktyg har 
Marching for Love under 2015 skapat engagemang hos drygt 5000 ungdomar i i 
125 skolor fördelade på 13 städer.
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THANDA SESSIONS 

Mellan 26 okt och 3 nov samlades 11 mycket välrenommerade, internationella 
låtskrivare, producenter och artister i Hluhluwe, KwaZulu-Natal, Sydafrika för  
”Thanda Sessions Writing Camp”. Gruppen bestod av Moh Denebi, Ellen Tollbom, 
Sverige, Søren Mikkelsen, Danmark, Sharon Vaughn, USA, Josh Record, Ayak 
Thikk, Jacob Attwooll, Paddy Dalton, och artisten Sarah “Shells” Sheldrake från 
England samt Göran Rudbo och Ken Wennerholm.

De första 2 dagarna ägnades åt att besöka skolor i Hluhluwe där de fick uppleva 
och inspireras av Star for Lifes arbete i kontakten med coacherna, lärarna och 
eleverna.  De känslomässigt starka och omtumlande upplevelserna gav enorm 
energi till kreativiteten och musiken som komponerades. Som ett resultat av detta 
producerades hela 18 nya sånger på 6 dagar av teamet!

Dessa låtar presenteras (”pitchas”) nu för artister, skivbolag och musikförlag och 
25 procent av varje låts royalty går till Star for Life. 

Denna process har dock långa ledtider och kräver visst tålamod eftersom 
musikbranschen är nyckfull i dess karaktär. Ett par låtar från 2014 års writing 
camp lanserades på Måns Zelmerlöws succéalbum ”Perfectly Damaged” och 
framfördes på ”Allsång på Skansen”.

Vi planerar årligen återkommande writing camps och arbetar för att hela tiden 
höja nivån och den internationella etableringen. Målsättningen är enkel, ju fler 
sånger som skrivs till Thanda Sessions musikkatalog och lanseras, desto större 
möjligheter för Star for Life.

Vi ser fram mot 2016-2017 då nya drömmar skall uppfyllas.

Thanda session finaniseras via PostkodLotteriets stöd till specialprojekt.
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UTVÄRDERING OCH UTFALL
Vi som arbetar med SfL drivs av viljan att bidra till 
en förbättring av utsatta ungdomars situation. Vi 
önskar att vårt program skall ge ökad kunskap och 
positiva attityder så att eleverna väljer beteenden 
som minimerar hälsorisker och som ökar deras 
chanser att förbättra sina liv. 

Men hur kan vi veta om SFL verkligen har en sådan 
positiv effekt på de ungdomarna? För att kunna ge 
ett ordentligt svar på den frågan i Sydafrika och 
Namibia genomför vi utförliga utvärderingar. Sedan 
vi startade i 2005 har vi gjort tre sådana analyser 
– år 2010, 2012 och 2015. Ett slumpmässigt urval 
elever (20% av en skolas elever) ger oss en mängd 
information via en enkät som de fyller i helt anonymt. 
I 2015 års utvärdering analyserade vi informationen 
från mer än 5000 elever från 43 skolor där SFL 
arbetat i minst tre år. 

Analysen kräver jämförelser och antaganden, så vi 
samlade även in data från elever på 8 ”kontrollskolor” 
där SFL inte jobbar och formulerade tre antaganden 
om vilka resultat vi hoppades finna på de 10 olika 
indikatorer vi använder: att (1) SFL elever har bättre 
resultat än eleverna i kontrollskolorna, att (2) de 
elever som deltagit aktivt i vårt program har bättre 
resultat än de som valt att vara passiva åskådare, 
samt att (3) flickor som lever i större fattigdom har 
haft särskilt stor nytta av programmet. 

I detalj är resultaten nyanserade, men de 
övergripande resultaten av 2015 års utvärdering är 
positiva för SFL: 
■ De elever som deltar aktivt i programmet har 
bättre resultat än de som är passiva. SFLs program 
kräver alltså en egen insats av eleverna;  
■ Programmet är särskilt effektivt bland de flickor 
som lever i störst fattigdom, då dessa förstår att 
ta tillvara den unika chans som SFL ger dem att 
förbättra sina liv; 
■ För eleverna i kontrollskolorna är en stark 
självkänsla mest en tom jargong, men för eleverna i 
SFL skolorna är det en resurs som leder till klokare 
beslut; 
■ Eleverna i kontrollskolorna har en abstrakt 
kunskap om HIV och AIDS, för eleverna i SFL 
skolorna är kunskapen en praktisk guide till säker 
sex;  
■ Jämfört med andra skolor i distriktet uMkhanya-
kude i KwaZulu-Natal – ett distrikt som är särskilt 
drabbat av fattigdom och HIV – så har SFL-skolorna 
30% färre tonårsgraviditeter.    

Dessa resultat visar att vårt program har en positiv 
effekt, men vi är inte nöjda. Vi arbetar fortlöpande 
med att utveckla och förbättra vårt program.
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    ENLIGT HDA-RAPPORTEN 2010 HADE VÅRA ELEVER

Bättre självkänsla

Bättre betyg

Tonårsgraviditeter var 37,5 % färre jämfört med kontrollskolorna

Högre kondomanvändning

Större villighet att hiv-testa sig
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INTERN KONTROLL
Den interna kontrollen av insamlade medel är av 
stor vikt i en 90-konto organisation. Den svenska 
Star for Life-rörelsens internkontroll är uppbyggd 
genom en särskild finansiell manual, där rutiner för 
hantering av insamlade medel samt för spendering 
av kostnader regleras. 

Star for Lifes svenska insamlingsstiftelse erhöll 
ett 90-konto i maj 2009. Detta innebär att Star 
for Life står under Svensk Insamlingskontrolls 
granskning så att skänkta medel används på ett 
ändamålsenligt sätt och att vi är förpliktigade att 
följa Svensk Insamlingskontrolls 75/25 procents 
regel. Vi är också medlemmar i FRII, vilket innebär 
att vi måste som medlemsorganisation följa FRIIs 
kvalitetskoder för insamling. 

Det är också viktigt att nämna att vår verksamhet 
revideras av välkända och erkända internationella 

revisionsbolag. I Sverige och Sydafrika är 
PricewaterhouseCoopers ansvariga och i Namibia 
görs revisionen av E&Y revisionsbyrå.
   
Som ett led i internkontrollen av förmedlade medel 
till våra mottagarländer och systerorganisationer, 
sitter Star for Lifes generalsekreterare som 
ordinarie ledamot i den sydafrikanska styrelsen.

De medel som genereras till vår skolverksamhet 
utomlands kontrolleras och administreras fullt ut av 
vår organisation i mottagarländerna. Förhållandet 
mellan ländernas organisationer finns reglerat 
i avtal. Personalen (”trainers och coaches”) ute 
på skolorna är anställda av Star for Life och all 
utrustning som inköps, upphandlas av Star for Life. 
Således administreras i princip alla våra medel 
inom de olika nationella organisationer vi har. Vi har 
därför en god kontroll över hur pengarna används i 
mottagarländerna.
 
Tio års arbete har skapat en stabil organisation. Vi 
har fyra heltidsanställda och tre som arbetar deltid 
i Sverige samt cirka 60 personer i Afrika (dessa 
är dock inte formellt anställda av den svenska 
insamlingsstiftelsen). Vi har lyckats knyta till oss 
duktig personal, en mycket kompetent styrelse 
samt ett antal kända ambassadörer. Vi ser dessa 
personers engagemang som ett tecken på att 
verksamheten nått en organisatorisk mognad som 
vi är mycket stolta över. Det är ganska intressant att 
ur ett 10-årigt perspektiv blicka tillbaka och se vad 
vi åstadkommit och se att så många kompetenta 
personer nu knutits till projektet. Det kan därför 
vara motiverat att visa vilka styrelseledamöter samt 
ambassadörer som representerar Star for Life:
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STAR FOR LIFE’S STYRELSE

DAN OLOFSSON
Ordförande 
Grundare, IT-entreprenör

ALF SVENSSON 
Ordinarie ledamot 
EU parlamentariker
F.d. riksdagsman och 
partiledare.

VIVECA URWITZ
Ordinarie ledamot 
Nationell och internationell 
expert i folkhälsofrågor med 
fokus på hiv-”prevention”.
F.d. chef på Socialstyrelsens 
hiv- enhet.
Senior advisor Smittskydds-
institutet.

ANDERS MILTON
Ordinarie ledamot 
F.d. ordförande i Röda Korset 
och Saco.

ANDERS DAHLVIG
Ordinarie ledamot 
F.d. vd för IKEA
Ordförande för New Wave 
Group
Styrelseledamot i H & M

LENA HÖK
Ordinarie ledamot
Hållbarhetschef Skandia,
Verksamhetschef stiftelsen 
Idéer för livet
Styrelseledamot  CSR 
Sverige.
Ordförande ICC:s kommitté 
för CSR och anti-korruption.
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ORGANISATION
Star for Lifes verksamhet i Sverige har sitt huvudkontor i Malmö samt dessutom ett insamlings-
kontor i Stockholm. 

STYRELSEN
Stiftelsen leds av en oarvoderad styrelse.  Under året höll Star for Life fyra protokollförda styrelsemöten där 
samtliga ledamöter deltog. 

LEDNING
Den svenska stiftelsen har fyra personer anställda samt ytterligare sex till åtta personer som arvoderas för olika 
insatser. Organisation och arbetsområden kan beskrivas enligt följande:

GENERALSEKRETERARE

  IT/HEMSIDA
  ADMINISTRATION/

FINANS
INSAMLING   VÄNSKOLOR

  MUSIK/
KONSERTER

AMBASSADÖRER
■ Måns Zelmerlöv, musiker & programledare
■ Molly Sandén, musiker
■ Glenn Strömberg, fotbollsproffs & numera 
TV-kommentator
■ Alf Svensson, EU-parlamentariker & 
fd partiledare
■ Alexandra Charles, grundare av
2,6-miljonersklubben
■ Triple & Touch, musiker
■ Sven-Göran Eriksson, fotbollsprofil
■ The Real Group, musiker
■ Daniel ”The Moniker” Karlsson, musiker

■ Jana Söderberg, föreläsare
■ Caroline Larsson, golfproffs & föreläsare
■ Salka Börjeson-Eynon, hotellägare
■ Ophelia Haanyama, Senior Advisor Noaks Ark
■ Moh Denebi, musiker
■ Anna Dyhre, föreläsare
■ Christer Olsson, föreläsare
■ Jonas Björkman, tennisprofil
■ Ulf Wagner, stjärnkock & krögare
■ May Malunga, fotbollsspelare Sydafrika
■ Jonathan Johansson, musiker
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PARTNERINTERVJUER

Varje år i årsredovisningen lyfter vi ett par partners som får
berätta sin historia om hur de kom i kontakt med Star for Life,

hur deras engagemang ser ut, och om deras upplevelser
som partner i vår organisation.

I år har turen kommit till
Erikshjälpen i Lund och Åkarp,
PRIMÄR Fastighetsförvaltning 

och
Restaurang Barfota Beach House i Helsinborg. 

Trevlig läsning!
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På en sandstrand i centrala Helsingborg ligger Bar-
fota Beach House. Det är en sommarrestaurang som 
har öppet från maj till början på september. Restau-
rangen ägs av Kjell & Karin Jakobsson och det är de-
ras son Rasmus som är ansvarig för verksamheten. 

År 2013 blev Barfota en skolpartner till Star for Life 
och Mduku High School. Vi ringde Kjell Jakobsson för 
att höra mer om deras engagemang i Star for Life.

Hej Kjell! 
Barfota har nu varit skolpartners i Star for Life i 
drygt 2 år. Vad var det som gjorde att ni valde oss 
framför andra organisationer?
- En avgörande orsak till att vi valde Star for Life som 
organisation var att vi fick en ”egen” skola som gick 
att följa och engagera sig i och att pengarna gick till 
verksamheterna och inte till overhead kostnader. Det 
blev så påtagligt för oss och kontakten vi haft med 
skolan har varit oerhört inspirerande. Det har också 
inneburit att vi, förutom den årskostnad vi betalar till 
SfL, har gjort en del extra åtaganden. Det största var 
att vi bekostade ett nytt skolkök på skolan. 

Vad ger engagemanget tillbaka?
- När vi bestämde oss för att sponsra en skola så 

fanns inget kommersiellt tänk utan vi ville göra det 
för att betala tillbaka för allt fantastiskt som vi har 
fått. Det har varit fantastiskt och det ger en stor per-
sonlig tillfredställelse att kunna hjälpa till och göra 
skillnad. Dessutom har vi fått lära känna så många 
fantastiska människor både i Sydafrika men även 
inom SfL´s organisation. I Barfotas fall har vi investe-
rat 25% av vår årsvinst i SFL och en bättre investering 
hade vi inte kunnat göra! 

Hur ser du/ni på fortsättningen?
- När vår son Rasmus arbetade som volontär för SfL 
så gjorde han en insamling bland sina vänner. Resul-
tatet innebar att 25 familjer fick mat i tre månader 
samt att 100 kg kläder delades ut. En av familjerna vi 
besökte bestod endast av tre barn, inga föräldrar och 
släktingar. Det visade sig att det finns ganska många 
föräldralösa familjer i Sydafrika. Därför kommer vi i 
samarbete med SfL att starta ett projekt som vi kallar 
”Maskrosbarn i Sydafika” och som innebär att vi skall 
hitta faddrar till dessa föräldralösa familjer. Vi hoppas 
komma igång med detta efter sommaren 2016.

Star for Life-redaktionen önskar Kjell med familj och 
företag lycka till med att fortsätta göra skillnad. Vi är 
tacksamma över vad ni bidragit med hittills!

RESTAURANG BARFOTA BEACH HOUSE
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Föreningen Hyllie Park Resurs driver två second-
handbutiker inom Erikshjälpen och arbetsrehabili-
tering i projektet Origo Malmö. Hyllie Park Resurs 
bildades 1994 för att hjälpa människor här i Sverige 
med arbetsuppgifter, ett sammanhang och att få 
känna sig nyttig och samtidigt skapa biståndspengar 
för att göra världen bättre för barn. Oliver Boij berät-
tar mer om engagemanget i Star For Life.

Hej Oliver! 
När blev ni partner till Star for Life?
– Hyllie Park Resurs har bistått Star for Life med 
200 tkr/år i biståndsmedel under snart 6 år, eftersom 
projekten är seriösa och uppenbart gör skillnad i 
barns liv i Sydafrika.

Hur går insamlingen till?
– Vi samlar i in saker som privatpersoner och företag 
inte behöver, och säljer det i butikerna. Hälften av 
överskottet går till Erikshjälpens biståndsprojekt i 20 
länder.  Den andra hälften delas ut lokalt av fören-
ingen i Malmö/Åkarp - till projekt som anknyter till 
verksamheterna på Hyllie Park. Allt överskott går till 
bistånd. Under åren har 25 miljoner kronor sänts ut 
till biståndsändamål, bara från vår lilla förening.

Vad ger engagemanget tillbaka?
– För människor i utanförskap, arbetslöshet, sjuk-
skrivning och besvärliga liv är det en enorm glädje 
och väldigt viktig insikt att de hjälper barn i Sydafrika 
och andra länder i världen. ”Jag gör skillnad”, det kan 
ingen utbildning mäta sig med. 

Hur ser du/ni på fortsättningen?
– Vi är väldigt stolta att vara med och bidra till Star 
for Life med det vi kan. Varje år planeras biståndsbe-
sluten för kommande år. Det är många viktiga projekt 
som behöver medel och svårt att säga i förväg vilka 
som kommer beviljas medel.

Star for Life-redaktionen önskar Oliver och Hyllie 
Park Resurs med familj lycka till med att fortsätta 
göra skillnad. Vi är tacksamma över vad ni åstadkom-
mit hittills!

HYLLIE PARK RESURS
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PRIMÄR bildades 1987 av Bengt Jildmalm och har 
sitt huvudkontor i Göteborg. Företaget är privatägt 
och specialiserat på förvaltning och fastighetsservice 
och blev skolpartner till Star for Life och Mavuso High 
School år 2014. I år utökade de sitt engagemang med 
att också stödja en Primary School. 

Så här säger Bengt Jildmalm om hur han fick upp 
ögonen för Star For Lifes arbete:

Hej Bengt!  
Hur kom det sig att ni blev partners till Star for Life?
- Jag och min fru hade förmånen att få vara med 
under en resa till Sydafrika och blev fullständigt 
tagna! Underbart engagemang, strålande jobb. Att 
se glädjen i skolorna och träffa barnen var absolut 
det mest rörande vi upplevt. Att få på tu man hand 
prata med en rektor på en High School och höra att 
detta var första gången på 9 år ingen flicka var gravid 
på skolan (12-17 år) mycket tack vare Star for Lifes 
arbete. Sammantaget, med alla upplevelser vi fick 
vara med om, var beslutet att bli partner det lättaste 
beslut i världen.

Vad ger engagemanget tillbaka?
- Hur mycket som helst. Ovärderlig vänskap, fadder-
barn - fantastisk son, kontakt med byn och pastorn, 
mor o mormor - underbart, kontakter med skolor, 
stolthet, den här listan kan göras hur lång som helst.

Hur ser du/ni på fortsättningen?
- Jag/Vi kommer alltid att fortsätta i olika former - vi 
har ju bara påbörjat arbetet. Fantastisk förmån att få 
lära känna alla som arbetar med projektet. Dan som 
inspirationskälla, Sam som företrädare och alla andra 
runt omkring, inte minst Ken o Göran med familjer 
som sprider glädje.

Star for Life-redaktionen önskar Bengt med familj 
och företag lycka till med att fortsätta göra skillnad. 
Vi är tacksamma över vad ni bidragit med hittills!

PRIMÄR FASTIGHETSFÖRVALTNING
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
BESKRIVNING AV HUR STAR FOR LIFE 
FULLGJORT SITT ÄNDAMÅL
Star for Life hade under 2015 sammanlagda intäkter 
på totalt 28 546 408. Av dessa medel har 18 363 856 
kronor direkt överförts till våra mottagarländer, 
Sydafrika och Namibia, vilket motsvarar att 64 
% av insamlade medel överfördes direkt till 
verksamheterna i Sydafrika och Namibia. Förutom 
de överförda medlen, så användes 4 522 414 
kronor på hemma plan såsom ändamålskostnader 
i form av informationsspridning och uppföljning 
av verksamheten  samt 2 458 253 kronor till 
genomförande av special program i Sverige 
(Mångfalds, Musik och Särskoleprogram). Totalt så 
gick 89 % av intäkterna till ändamålet. 

I Sydafrika så finns en väl uppbyggd ”monitoring” 
verksamhet, där löpande uppföljningar och 
utvärderingar görs och analyseras. Förutom denna 
löpande utvärdering så har också Star for Life en 
styrelserepresentant i både Star for Life, Sydafrika 
och Star for Life, Namibia. Vidare så besöker Star 
for Life’s ekonomiansvarige mottagarländerna två 
gånger per år, vid revisions genomförande samt 
vid budget och verksamhetsplaneringar, vilket 
ytterligare bidrar till en god kontroll av hur våra 
medel använts och hur verksamheten på plats 
bedrivs. Genom denna representation och årliga 
besök, så kan vi också få möjligheten att följa upp 
så att vårt ändamål uppföljs. 

Det är glädjande att se elever från alla 
samhällsklasser, utan inskränkning av religion, 
kön, politisk inriktning, ras eller sexuellt 
beteende, delta i vårt program. Vi är också glada 
att följa den utveckling av elever som deltar i 
programmet påvisar och det ökade antalet elever 

som får möjlighet att studera vidare och därmed 
möjligheten att förverkliga sina drömmar. Denna 
möjlighet har också bidragit till en ökad självinsikt 
och tro på sig själv, vilket ytterligare har bidragit till 
en sundare livsstil bland dessa ungdomar. Denna 
ökade möjlighet, som möjliggjorts genom våra 
skolsponsorers extra anslag för stipendier, har 
också stimulerat övriga elever på våra skolor att 
uppnå goda skolresultat genom en sundare livsstil 
och ökad insikt om sina egna möjligheter.

För att uppnå Star for Lifes ändamål så finansierar 
Star for Life genom sina systerorganisationer i 
Sydafrika och Namibia följande aktiviteter:

1. Hälso- och utbildningsprogram som inkluderar 
följande:
■ Stöd till elever och lärare på anslutna skolor 
genom Star for Life coacher för att uppnå bättre 
skolresultat
■ Utbildning och information angående en sund 
livsföring, med mål att uppnå ett bättre hälso 
tillstånd och ett sunt sexuellt beteende 
■ Ett stöd för att eleverna skall ha en större 
självinsikt och självförtroende, med mål att uppnå 
sina drömmar om en ljus framtid
■ Mobil klinik för att möjliggöra Hiv tester bland 
ungdomar på anslutna skolor samt att ge dessa 
ungdomar en enkel behandling vid behov. Den 
mobila kliniken har också ett samarbete med de 
lokala hälsomyndigheterna för att ge ytterligare 
stöd och behandling av de ungdomar som kräver 
särskild behandling och som ligger utanför den 
mobila klinikens kompetens.
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2. Yrkesprogram som inkluderar följande:
■ Träning av lastbilsmekaniker på Volvos yrkesskola 
i Durban
■ Träning av grönsaksodlare
■ Träning av kycklingsuppfödare 
■ Särskilt stöd till elever som vill läsa vidare för 
teknisk utbildning
■ Genomförande av starta eget kurser för blivande 
småskaliga entreprenörer

3. Sports program (Football for Life), 
Som är ett särskilt program för att stimulera 
unga flickor att börja spela fotboll. Detta program 
genomförs tillsammans med Rosengård FC i 
Sverige. 

4. Partnerskolor, 
Som är ett särskilt program för ungdomar från an-
slutna skolor att kommunicera med ungdomar från 
partner skolor i Sverige. Målet är att bryta ner mul-
tikulturella skillnader och bättre förstå varandra 
och acceptera varandras kulturella bakgrunder.

5. Monitoring, som inkluderar data sammanställning 
av:
■ Attityder
■ Uppnådda skolresultat
■ Hiv tester
■ Hälsobeteende
■ Sexuellt beteende

RESULTAT
Star for Life har genomfört tre större utvärdering-
ar av sitt arbete under åren 2010, 2012 och 2015. 
Dessa utvärderingar har visat:
■ Bättre självkänsla 
■ Bättre betyg
■ Tonårsgraviditeten var 37,5 % lägre jämfört med 
kontrollskolorna
■ Högre kondomanvändning
■ Större villighet att hiv-testa sig

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
För finansieringen av vår verksamhet så bidrar olika 
företag med finansiering av Star for Life program-
met i olika skolor i både Sydafrika och Namibia. 
Förutom dessa sponsorer, så är PostkodLotteriets 
bidrag på 10 miljoner kronor en starkt bidragande 
orsak till att Star for Life programmet utvecklats 
ytterligare under 2015. En skolsponsor binder sig 
för att finansiera ”sin” skola under en period av tre 
(3) år, men även efter att denna period gått ut, så 
har vissa företag fortsatt med sin sponsring på an-
nat sätt, genom att t.ex. finansiera elevers fortsatta 
studier på högre instans eller genom sponsring av 
särskilda ”skill” program. Detta visar på en stark 
känsla och tro på Star for Life programmets bety-
delse för unga människor. 

Det är också glädjande att konstatera att ett antal 
nya skolsponsorer tecknade avtal med Star for Life 
under 2015 för en period av tre (3) år. Dessa avtal är 
en följd av de olika aktiviteter som anordnas för att 
sprida information om vår verksamhet, varav kan 
nämnas de årliga resorna till Sydafrika för att visa 
upp vår verksamhet, de olika sponsorträffar som 
arrangeras samt inte minst de årliga konserterna 
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med Triple & Touch och Star Choir.

Under året som gått så firade Star for Life sitt 10-
års jubileum. Detta gjordes genom särskilda event, 
där ytterligare medel inbringades. Bland dessa så 
kan nämnas:
■ Marchall tändning på Gärdet i Stockholm vilket 
renderade intäkter 0,9 mkr
■ Galamiddag på Grand Stockholm, vilket renderade 
intäkter på  2,6 mkr 

Vi har under ett par års tid också fått väsentliga be-
lopp skänkta, genom avstående av aktieutdelningar 
till förmån för vår organisation. Detta glädjer oss 
och visar på en stark tilltro till vårt program bland 
våra givare.

Under 2015 så ansökte Star for Life om medel hos 
Postkodlotteriet för en utökning av vårt Mobila 
klinik program. Vidare så ansöktes om medel för 
vårt Musikprogram. Detta innebar att vi fick utbetalt 
10 mkr för att starta upp 3 st nya mobila kliniker i 
Sydafrika och Namibia samt 3,5 mkr för att starta 
upp ett nytt program, kallat Thanda Session, där 
medlen skall användas för att komponera ny 
musik för att användas i vårt musikprogram och 
också för att kunna inbringa ytterligare medel till 
vår verksamhet genom ev. Royalty intäkter från 
produktionen av de nya musikkompositionerna. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
VERKSAMHETSÅRETS SLUT
Under detta avsnitt så vill vi framhålla följande 
ekonomiska händelser som hänt under början av 
2016 och som har påverkat vår likviditet:
■ Under januari erhöll vi 2 miljoner kronor såsom 
en aktieutdelningsgåva

■ Under mars erhöll vi som förmånstagare hos 
Postkod Lotteriet 9 miljoner kronor
■ Under mars så erhöll vi 0,2 mkr såsom ett 
ekonomiskt bidrag för genomförande av våra 
konserter under våren 2016.

Med ovanstående ekonomiska bidrag, som influtit 
under början av det nya året, så stärks vår likviditet. 
Detta bidrar till att implementeringen av våra 
program i mottagarländerna kan startas upp på ett 
tidigt stadium utan dröjsmål och att nya planerade 
aktiviteter kan äga rum redan under början av det 
nya året. Vidare så får vi ett ekonomiskt stöd för att 
kunna genomföra våra masskörkonserter i svenska 
skolor med inriktning på ”Mångfald och Tolerans”.

FRIIS KVALITETSKOD
Star for Life är medlemmar i 
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) 
och som medlem har Star for Life en skyldighet 
att årligen upprätta en kvalitetskod rapport. 
Denna har upprättats och finns publicerad på vår 
hemsida och ett exemplar har översänts till FRII 
tillsammans med vår årsredovisning.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Som framgår av den finansiella redovisningen så 
redovisar Star for Life ett överskott för 2015 på 
559 294,75  kronor. Styrelsen föreslår att överskottet 
på 559 294,75  kronor överföres till ny räkning.
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Text Not 2015 2014

Verksamhetsintäkter: 2
Gåvor 1 593 120 1 646 035

Bidrag 21 208 910 18 789 059

Övriga intäkter 7 653 463 3 034 579

Summa VerksamhetsIntäkter 30 455 493 23 469 673

Verksamhetskostnader:

Insamlingskostnader 3 3 595 034 3 244 935

Ändamålskostnader 4 och 5 25 344 524 18 849 748

Administration 5 och 6 920 430 955 309

Summa 
Verksamhetskostnader

7 29 859 988 23 049 992

Verksamhetsresultat 595 505 419 681

Finansiella intäkter och 
kostnader:
Ränteintäkter 6 243 18 820

Övriga finansiella intäkter 1 622 0

Räntekostnader -3 640 -4 178

Valutakursförluster -14 157 -15  290

Bankkostnader -12 200 -9 830

Resultat från finansiella poster - 36 210 - 10 478

Årets Resultat 559 295 409 203

RESULTATRÄKNING



38

Text Not 2015-12-31 2014-12-31

Tillgångar:
Omsättningstillgångar:

Lager                84 447 70 587

Kundfordringar 783 966 471 000

Övriga fordringar 10 711 75 889

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

8 8 769 307 5 307 242

Kortfristiga placeringar 9 9 185 922 4 200 000

Kassa och bank 10 2 891 135 2 231 092

Summa omsättningstillgångar 21 725 488 12 355 810

Summa Tillgångar 21 725 488 12 355 810

Eget kapital och skulder
Eget kapital: 11

Stiftelsekapital 2 393 229 1 984 026

Årets resultat 559 295 409 203

Summa eget kapital              2 952 524 2 393 229

Kortfristiga skulder:

Leverantörsskulder 309 877 85 891

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 12 17 468 793 8 653 147

Övriga kortfristiga skulder 13 378  092 801 105

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

14 616 202 422 438

Summa skulder 18 772 964 9 962 581

Summa Eget kapital och skulder 21 725 488 12 355 810

BALANSRÄKNING
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Not. 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Insamlingsstiftelsens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen 
och BFNAR 2012:1 (K3).
Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Resultaträkningen

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 
redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits 
eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisningen sker.  

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken stiftelsen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka 
motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att 
stiftelsen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om stiftelsen har en skyldighet att återbetala till 
motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Gåvor som stiftelsen avser att stadigvarande bruka i
verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor 
värderas som huvudregel till verkligt värde. 
I de fall stiftelsen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som
skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. 
för administration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. Bidrag som 
hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag värderas till det verkliga 
värdet av den tillgång som stiftelsen fått eller kommer att få.

Övriga intäkter
Intäkter i form av biljettförsäljning intäktsförs när evenemanget äger rum. Sponsring intäktsförs över den 
period sponsringen avser, om sådan tid är bestämd. I annat fall sker intäktsföring när betalning erhållits eller 
om avtal normalt finns vid fakturering. Försäljning av varor intäktsförs normalt vid leverans. All försäljning 
redovisas efter avdrag för moms och eventuella rabatter.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.

FÖRKLARING TILL NOTER
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Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som föreningen har för att uppfylla sitt ändamål. 

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader innehåller föreningens kostnader för att samla in pengar.

Administrationskostnader
Administrationskostnader är sådana kostnader som uppkommer i arbetet med att administrera själva 
organisationen.

Leasing
Alla stiftelsens leasingavtal redovisas som operationella, d v s leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) 
redovisas linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till styrelsen
Löpande ersättningar till styrelsen i form av löner, arvoden, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt 
med att de anställda utför tjänster. 
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen 
tjänas in.

Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Finansiella tillgångar
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån
anskaffningsvärde. 
Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets princip, d v s till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. 
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Lager av handelsvaror
Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av anslag/stöd och meddelat mottagaren men inte verkställt
utbetalningen redovisas detta belopp som en kortfristig skuld.
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Not. 2, Verksamhetsintäkter:                 2015         2014 
Gåvor som redovisats i resultaträkningen 
Gåvor från privatpersoner 1 593 120  1 646 035
Summa gåvor 1 593 120  1 646 035

Bidrag som redovisats som intäkt:
Bidrag från företag 6 684 557  6 201 128 
Bidrag från organisationer 14 064 533  12 447 871
Bidrag från föreningar 9 190  1 500 
Bidrag från vänortsskolor 52 874  56 971 
Bidrag från privatpersoner 397 756  81 589
Summa bidrag 21 208 910  18 789 059

Konsertintäkter 3 564 915  2 693 479 
Intäkter PR resa Sydafrika 157 500  225 921
Galamiddag 10-årsjubleum 2 584 901  0
Övriga insamlade medel 1 346 147  115 179 
Summa övriga intäkter 7 653 463  3 034 579

Not 3, Insamlingskostnader: 2015  2014
Konsertkostnader 1 909 085  1 874 397 
Resekostnader 52 612  100 614
Kommunikation 10 163  22 882
Konsultarvoden 57 422  21 523 
Kundträffar  56 157  28 240
Programvaror (Insamlingsregister) 56 539  101 695
PR Resa Sydafrika 0  297 079
Jubileumsmiddag 731 215  0
Trycksaker 45 446  0
Personalkostnader 601 391  630 144 
Övriga insamlingskostnader 75 004  168 361 
Totala Insamlingskostnader 3 595 034  3 244 935   
 
Not 4, Ändamålskostnader: 2015  2014
Informationskostnader i samband med konserter 0  80 446 
Reseomkostnader för möten och uppföljning 200 015  282 520     
Kommunikation 68 993  41 706 
Konsultarvoden 533 754  216 412
Personalkostnader 1 981 146  1 650 881
Jubileumsresa Sydafrika 1 302 687  0
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Produktion av jubileumsbok 243 581  0 
Mångfaldsprojekt kostnader 1 547 648  1 453 703
Särskoleprojekt kostnader 464 475  0
Thand Session projekt kostnader 446 130  0
Övriga ändamålskostnader 192 238  89 957
Aktivitetsstöd Star for Life, Namibia 2 161 192  591 412
Aktivitetsstöd Star for Life, Sydafrika 13 574 827  12 921 457
Hand in Hand Sydafrika 0  156 475
Skolstipendier Sydafrika 824 733  869 611
Övriga gåvor Sydafrika 253 105  495 168
Medel till Mobila kliniken 1 550 000  0 
Totala Ändamålskostnader 25 344 524  18 849 748   

Not 5, Löner och ersättningar: Löner,  2015  2014 
andra ersättningar och sociala kostnader   
Styrelse 11 639  11 639 
Generalsekreterare 547 884  547 884 
Biträdande Generalsekreterare 286 569  140 660 
Övriga anställda 1 242 548  1 359 528 
Totala löner och ersättningar 2 103 774  2 059 711

Sociala kostnader 937 134  883 531
- Varav pensionskostnader (395 665)  (390 343)

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare
 2015  2014 
Styrelseledamöter
Antal på balansdagen 5  6

- Varav män (4)  (5) 

Generalsekreterare och andra ledande befattningshavare
Antal på balansdagen 2  2

- Varav män (2)  (2) 

Stiftelsen har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande ställning.



43

Not 6, Administrationskostnader: 2015  2014 
Lokalhyra 59 816  46 336
Resekostnader 2 980  22 549 
Svensk Insamlingskontroll årsavgift 10 954  15 981 
FRII Medlemsavgift 3 000  3 000 
Styrelseomkostnader 26 773  11 639
Personalkostnader 581 355  696 144
Försäkringspremier 14 483  18 111
Revisionsarvode 161 563  105 625 
Övriga kostnader 59 506  35 924 
Totala Administrationskostnader 920 430  955 309 

Not 7, Leasing:
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 60 tkr (46 tkr).

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:
 2015  2014
Inom 1 år 60  46

Stiftelsen leasar enbart kontorslokaler. Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2016.

Not 8, Förutbetalda kostnader 2015  2014 
och upplupna intäkter
Månadsbidrag SFL, Sydafrika förskott 8 650 000  5 000 000
Förbetalda resor 35 107  145 282
Premiepensionspremier 0  32 945
Upplupen konsertintäkt 0  117 199
Upplupen intäkt Malmö milen 77 250  0
Upplupen intäkt försäljning av CDs 6 950  0
Totala förutbetalda kostnader 8 769 307  5 307 242 
och upplupna intäkter

Not 9, Obligationer, värdepapper 2015  2014
Catella Fondförvaltning AB 5 000 000  
Danske Capital AB (nominellt värde) 4 200 000  4 200 000
Nedskrivning enl. värdebesked 14 078  0
Totalt värde värdepapper 9 185 922  4 200 000
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Not 10, Kassa och bank 2015  2014 
Kassa 4 540  0
Färs och Frosta Sparbank  2 869 353  2 123 411 
Nordea Plusgirokonto (90-konton) 17 242  107 681 
Totalt banksaldo 2 891 135  2 231 092 
 

Not 11, Eget Kapital 

Text Balanserat kapital Balanserat kapital Totalt Eget kapital

Ingående balans 0 2 393 229 2 393 229

Utnyttjande 0 0 0

Årets resultat 0 1 518 373 1 518 373

Utgående balans 0 3 911 602 3 911 602

Not 12, Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag 2015  2014
Postkodlotteriet, Mångfaldsbidrag 353 147   1 403 147
Postkodlotteriet, Särskoleprojektbidrag 4 720 646  7 000 000
PostkodLotteriet, Musikprojektbidrag 3 000 000  0
PostkodLotteriet, Mobil klinik projekbidrag 7 950 000  0
PostkodLotteriet, projektledning Mobil Klinik 945 000  0
Skolsponsorbidrag 500 000  250 000
Total skuld ej utnyttjade bidrag 17 468 973  8 653 147  
 
Not 13, Övriga kortfristiga skulder 2015  2014 
Momsavräkning 50 739  46 177  
Personalens källskatt 43 523  48 899 
Avräkning kostnader SFL Sydafrika 140 765   
Övriga kortfristiga skulder 143 065  6 029 
Fryshuset Mångfaldsbidrag  0  700 000 
Totala övriga kortfristiga skulder 378 092  801 105 
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Not 14, Upplupna kostnader och  2015  2014 
förutbetalda intäkter 
Upplupna semesterlöner 239 659  196 320  
Upplupna sociala avgifter 40 582  49 113 
Beräknade upplupna sociala avgifter 57 952  48 357 
Löneskatt på pensionskostnader 117 147  112 700 
Övriga upplupna kostnader  160 862  15 948 
Totala upplupna kostnader 616 202  422 438 
och förutbetalda intäkter    
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Dan Olofsson, ordförande

STYRELSENS UNDERSKRIFTER

Viveca Urwitz, ledamot

Malmö den 22 maj 2016

Lena Hök, ledamot
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Anders Dahlvig, ledamot

Alf Svensson, ledamot
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Star for Life Insamlingsstiftelse, org.nr 802425-7134 
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Produktion: Star for Life                Tryckproduktion: Stocken Snabbtryck AB, Sollentuna
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info@starforlife.se
www.starforlife.se

Dockplatsen 1, 211 19 MALMÖ


	_GoBack

