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Generalsekreteraren har ordet
het, ha denna metod färdigutvecklad – ett verkligen
spännande projekt.

Star for Lifes positiva utveckling fortsätter. 2015
kommer vi att kunna fira 10-års jubileum och vi
kan redan nu konstatera att vi lyckats bli en av
PostkodLotteriets förmånsorganisationer samt
att vi är ett av Volvos viktigaste CSR-projekt globalt – det är en imponerande utveckling på bara
nio år.

Grunden för denna positiva respons är den
mycket fina verksamhet vi lyckats etablera
på cirka 100 skolor i södra Afrika bland cirka
100 000 ungdomar. Vi har lagt ner stora resurser
på att mäta effekterna av vårt arbete. Vi har också
en verkligt effektiv kontroll över vart insamlade
medel går. Vi är glada för att vi endast har 13%
av insamlade medel som administrations- och insamlingskostnader.
Två större steg togs under 2013. Vi startade upp
en ideell förening under namnet Svenska SfL där
vi med hjälp av Skandia håller på att utveckla en
ny verksamhet där vi skall försöka anpassa den
metod vi använder i Afrika, till den svenska skolan. Vi räknar med att efter två år av verksam-

Vi har dessutom fått ett ansenligt projektstöd från
PostkodLotteriet för att tillsammans med partnern
Fryshuset, bedriva ett ”tolerans- och mångfaldsprojekt” i den svenska skolan under två år. Dessa bägge
utvecklingsarbeten kommer att bli mycket intressanta att följa under de kommande åren.
Jag är mycket optimistisk när det gäller utvecklingen av Star for Life inom de närmsta åren. Vår skolverksamhet har nu nått en organisatorisk mognad
och vi kan visa på mycket goda resultat. Detta föranledde oss att under 2013 påbörja ett metodiskt
arbete med att ansöka om medel hos stora internationella givare. Vår bedömning är att vi skall lyckas
i detta arbete.

Jag vill med dessa ord tacka alla de sponsorer vi har
– från stora organisationer och företag till alla enskilda givare. Att vi lyckats etablera en så stark närvaro i skolor på tre olika kontinenter beror i mycket
hög utsträckning på ert välvilliga stöd. På sidorna
24-32 presenterar vi därför några av våra sponsorer
och i kommande årsredovisningar har vi för avsikt
att presentera flera.
SAM OLOFSSON
GENERALSEKRETERARE
STAR FOR LIFE
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Uttalanden om Star for Life

”Jag tycker om Star for Life metoden för att den väcker
ungdomars egna drivkrafter genom lekfullhet och glädje
och för att den förmedlar på ett djupare plan meningen
med allt skolarbete.”
Måns Zelmerlöw, ambassadör för Star for Life

”Jag fick ett helt nytt livsperspektiv när jag besökte några
utav Star for Lifes skolor i Sydafrika. Ungdomarna utstrålade
enormt mycket glädje och energi trots den otrygga omgivningen, då insåg jag hur stor kraft vi har tillsammans att kunna
förändra och bygga drömmar inför framtiden. Att kunna
hjälpa till och skapa drömmar och dela livsglädje med dessa
ungdomar känns oerhört meningsfullt och viktigt för mig.”
-Caroline Larsson, ambassadör för Star for Life
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Fakta om Star for Life
Star for Life är en politiskt och religiöst obunden insamlingsstiftelse i Sverige som insamlar medel för utbildande verksamhet i Afrika.
För detta ändamål finns två separata s.k. NGOs i Sydafrika och Namibia som organiserar verksamhet i skolor i södra Afrika. Cirka 100 000 elever går i våra skolor.
Vi bygger inga skolor utan sätter in vår personal i det befintliga skolväsendet vilket gör verksamheten
mycket kostnadseffektiv.
Vi har skapat en metod som syftar till att stärka ungdomars självkänsla och att tro på sina drömmar. Musiken är en viktig del i vårt program.
Varje år organiserar vi stora konsert-turnéer i Sverige där vår afrikanska skolkör, svenska ungdomar och
kända svenska artister, uppträder tillsammans. Under åren 2011-13 har över 20 000 svenska ungdomar
deltagit i dessa konserter.
Under 2013 samlade vi in SEK 19 574 169 för detta ändamål (i Sverige och i Sydafrika). Av insamlade medel
uppgick administrations- och insamlingskostnaderna till 13 %.
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”Detta är mitt livs bästa
investering!”
Dan Olofsson
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Bakgrund

Siphosabadletshe High School – där allt började
Idén till Star for Life föddes när styrelseordföranden Dan Olofsson och hans hustru Christin, startade ett affärsprojekt i regionen. De såg hur människorna i Sydafrika, inte minst barnen, drabbades
av hiv och aids. Dess förödande konsekvenser fick
makarna Olofsson att inleda ett projekt på en lokal skola. I samarbete med skolledare, beteendevetare, kommunikatörer och musiker från Sydafrika
och Sverige, tog de på sig utmaningen att skapa
programmet. Ursprungligen hette initiativet Star
School, men bytte senare namn till Star for Life.
Initiativet utgår från tanken att förebyggande infor-

mation skall samordnas i ett arbete där man försöker stärka elevens självkänsla - därav Star for Lifes
betoning på individens drömmar och förhoppningar
och att man medvetet arbetar med musik och idrott.
Star for Life lanserade sitt första program på Siphosabadletshe High School i provinsen KwaZulu-Natal,
Sydafrika 2005. Skolan har nästan 1000 elever och
30 lärare. Programmet mottogs väl av både elever,
lärare och föräldrar, vilket födde idén att införa det
på ett antal andra skolor i regionen.
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Definition, vision och mission
Definition:
Star for Life offers a set of motivational programmes that inspire young people to value
learning, acquire the knowledge and skills
they need for productive work, and live healthy and meaningful lives.

Vision
A future in which young people are empowered to realise their dreams as responsible
members of caring communities.

Mission
To inspire young people to value learning, acquire
the knowledge and skills they need for productive
work, and live healthy and meaningful lives.
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Beskrivning av verksamheten
Förutom den svenska insamlingsstiftelsen, så har motsvarande fristående Star for Life organisationer
registrerats i Sydafrika och Namibia.
Varje Star for Life organisation upprättar sin egen årsredovisning, varför denna årsredovisning endast
omfattar Star for Lifes verksamhet i Sverige. Men för att skapa en förståelig bild av Star for Life och för att
visa hur stiftelsens ändamål har främjats under året, kommer också information ges om aktiviteter i mottagarländerna dit insamlade medel går.
I nedanstående tabell framgår hur de olika Star for Life organisationerna är juridiskt registrerade.

Land

Organisations form

Juridisk tillhörighet

Star for Life, Sverige

Insamlingsstiftelse

Stiftelselagen

Star for Life, Sydafrika

Icke statlig organisation
för välgörande ändamål (NGO)

Lagen om enskilda icke statliga organisationer

Star for Life, Namibia

Icke statlig organisation
för välgörande ändamål (NGO)

Lagen om enskilda icke statliga organisationer

Svenska Star for Life

Ideell förening

Föreningens stadgar
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Verksamhetsberättelse
Insamling
Star for Life erhåller i Sverige bidrag från allmänheten, företag och organisationer. De större bidragsgivarna 2013 var:

Företag/Organisation

Partnerskap

Danir AB
PostkodLotteriet
Martin Gren med familj
Volvo
Erikshjälpen Malmö/Åkarp
Jochnick foundation
Nordea Private Banking
Sydafrikaresor
Advokatbyrån Lindahl
Rejlers
Benders
Briban Invest
Lennart Sjölund
Monika och Anders Claesson
Lindéngruppen
Familjen Nicou
Måns Zelmerlöw Foundation
Restaurang Barfota Beach AB
Sigma
MalmöMilen
Deloitte

Verksamhetsfinansiär
Verksamhetsfinansiär och skolsponsor
Verksamhetsfinansiär
Skolsponsor
Skolsponsor
Skolsponsor
Skolsponsor
Skolsponsor
Skolsponsor
Skolsponsor
Skolsponsor
Skolsponsor
Skolsponsor
Skolsponsor
Skolsponsor
Skolsponsor
Skolsponsor
Skolsponsor
Gåvogivare
Gåvogivare
Gåvogivare
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Ambassadörer
I arbetet med att sprida information och samla in medel använder sig Star for Life utav särskilt utvalda
ambassadörer.
Namn
Triple & Touch
Måns Zelmerlöw
Molly Sandén
Alf Svensson
Glenn Strömberg
Alexandra Charles
Daniel ”The Moniker” Karlsson
Sven-Göran Eriksson
Jana Söderberg
The Real Group
Caroline Larsson
Jonathan Johansson
May Mahlangu
Ophelia Haanyama

Profil
Musiker
Musiker och programledare
Musiker
EU parlamentariker och f.d. partiledare
F.d. fotbollsproffs och numera TV kommentator
Grundare av 2,6- miljonersklubben och nöjesprofil
Musiker
Fotbollsprofil
Föreläsare
Musiker
Golfproffs och föreläsare
Musiker
Fotbollspelare Sydafrikas landslag
Senior Adivsor Noaks Ark

Sven-Göran Eriksson
Göran Rudbo & Ken Wennerholm
Triple & Touch
Jana Söderberg
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Molly Sandén
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Verksamhetsberättelse

Denna årsredovisning avser att skildra verksamheten inom den svenska insamlingsstiftelsen 2013. Enligt stiftelsens ändamålsparagraf skall stiftelsen insamla medel för
förebyggande arbete bland barn och ungdomar
i Sydafrika och andra afrikanska länder. För att
kunna förverkliga detta arbete får vi bedriva informations- och insamlingsverksamhet i Sverige.

Verksamheten i Sverige
Star for Lifes viktigaste fönster i arbetet i Sverige
är offentliga konserter. Vi anordnar årligen större
turnéer där svenska skolungdomar ges en möjlighet att uppträda med en afrikansk skolkör och
kända svenska artister. Det musikaliska arbetet
leds av Göran Rudbo och Ken Wennerholm d.v.s.
Triple & Touch. Vi har under de senaste tre åren
låtit mer än 20 000 svenska ungdomar delta i
dessa konserter som ibland arrangeras på de större arenorna i vårt land, exempelvis Malmö Arena
och Scandinavium. Genom konserterna skapar vi
ökad kännedom om Star for Life och kan också
finna nya partners. Hösten 2013 ordnades ånyo en
turné i en mängd svenska städer som blev mycket
lyckad såväl publikt som ekonomiskt – överskottet
av konserterna går till skolverksamheten i Afrika.
En annan viktig händelse under 2013 var att vi
tillsammans med Skandia startade ett utvecklingsarbete för att kunna utveckla den metod vi har på
skolorna i Afrika, för den svenska skolan. Vi kommer att göra detta under två år i fem svenska kommuner och hoppas därefter kunna erbjuda denna
metod till svenska kommuner. Det bör i sammanhanget framhållas att detta arbete mera formellt
bedrivs inom vår ideella förening som vi skapat

för att kunna arbeta i Sverige, och således rent redovisningsmässigt inte ryms inom insamlingsstiftelsens arbete. Men för hela Star for Life, och det
arbete som bedrivs på skolor i ett antal länder, är
detta ett mycket viktigt arbete. Arbetet på svenska
skolor leds av Jana Söderberg inom vår ideella förening SFL Sverige.

PostkodLotteriet är numera Star for Lifes i särklass
största bidragsgivare. Numera får över 40 svenska
organisationer substantiella bidrag till sina verksamheter och över 1 miljard kronor delades ut
till förmånsorganisationerna som ett resultat av
verksamheten 2013. Bidraget till Star for Life 2013
blev 10 miljoner kronor. Star for Life fick dessutom tillsammans med Svenska SfL och Fryshuset
ett bidrag på drygt sju miljoner kronor för att under tre år bedriva ett mångfalds- och toleransprojekt inom den svenska skolan. Vi ser det som ett
stort erkännande av den omfattande och lyckade
verksamhet vi bedrivit bland svenska ungdomar
under en följd av år, inom vår konsertverksamhet.
Tolerans- och mångfaldsprojektet kommer från
vår sida att ledas av Göran Rudbo och Ken Wennerholm. Det skall dessutom bli mycket intressant
att få arbeta tillsammans med Fryshusets mycket
kompetenta personal.
I syfte att bygga broar mellan svenska och afrikanska ungdomar, försöker vi skapa vänskolor. Ett 25-tal svenska skolor har en vänskola i
Afrika. Det finns en mängd exempel på hur ungdomar runt om i landet utvecklat detta samarbete. Det kan vara ungdomar som skypar med
varandra eller skickar mail eller brev. Varje år
reser det också ner ungdomar till Afrika för att
på olika sätt försöka utveckla detta samarbete.
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Verksamheten i Afrika
Insamlingsverksamheten i Sverige finansierar i mycket hög utsträckning arbetet på skolorna i Afrika. Vid
utgången av 2013 bedrev vi verksamhet i 91 skolor
i Sydafrika och Namibia. Arbetet i dessa länder leds
av dr Per Strand. Vi låter våra coacher arbeta inom
det befintliga skolväsendet med den speciella metodik vi utvecklat som syftar till att stärka ungdomars
självkänsla. Det gör arbetet mycket kostnadseffektivt.
En elev kostar 200 kr/år i en Star for Life-skola. Genom att vi själva avlönar vår personal och att i princip allt material som används köps in via oss, har vi
en mycket god kostnadskontroll. Vi har också byggt
upp ett omfattande s.k. ”monitoringsystem” där vi
noga mäter vad vi gör på skolorna och via enkäter
också kan följa vilka effekter vårt arbete har på ungdomarna. Vi har i dessa utvärderingar kunnat visa
på mycket goda resultat, vilket gläder oss mycket.
Star for Life är ett utbildningsprogram som utvecklat
en metod för att stärka ungdomars självkänsla. Arbetet bedrivs av våra tränade coacher som genomför ett
antal work-shops på skolorna där de bl.a. tränar ungdomarna att försöka förverkliga sina drömmar. Vårt
viktigaste hjälpmedel är en s.k. dream-book där eleverna 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. Metodiken bygger på antagandet att
enbart information inte leder till en varaktig beteendeförändring utan eleven måste också inspireras att
tro på detta. Ett viktigt verktyg för att åstadkomma
denna inspiration är musik, som intar en viktig plats
i vår metodik. Våra workshops var ursprungligen sex
stycken men håller för närvarande på att byggas ut till
tio. Coachen genomför förutom dessa workshops
vanliga lektioner och mängder av individuella samtal.

Slutligen kan nämnas att vår stjärna används för att
förmedla våra kärnvärden. Varje udd på stjärnan representerar ett sådant värde, ex ”I decide” och ”I am
committed.
Det finns också ett antal andra verksamhetsområden
som vi vill utveckla. För oss är det viktigt att ungdomarna bereds sysselsättning efter avslutad skolgång.
Vi har därför utvecklat ett arbete med att ge ungdomar ”skills” dvs. färdigheter som behövs för att arbeta. Det mest framträdande, som också beskrivs på
annan plats i denna framställning, är Volvos lärlingsprogram. Volvo har sponsrat ett antal elever med
scholarships under året.
Star for Life har också två mobila testklinker som
åker ut på skolorna och erbjuder olika former av
medicinska test bl.a. hiv-test. Det är mycket viktigt
att veta sin status avseende detta virus. Denna verksamhet finansieras delvis av familjen Martin Gren.
Star for Life har också ett art & culture-program. Musiken spelar en central roll i vår metodik och vi har en
särskild anställd musik-coach, Thandiwe Mazibuko. Vi
har också påbörjat en mycket intressant verksamhet
på primary schools. Vi har länge övervägt att vi skulle
arbeta bland yngre barn. Vi har därför startat ett pilotprojekt på 4 sådana skolor. Tonvikten i detta arbete
läggs främst på skapande arbete dvs. sång, dans och
teater.
Vi kan också nämna att det finns en Star for Life-skola
på Sri Lanka. Huvudman för detta arbete är en förening, Sri Lankas barns Vänner, som i huvudsak består av
föräldrar som en gång adopterat barn från Sri Lanka.
De har nu påbörjat ett arbete på en skola för att kunna
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bidra till ungdomars utveckling i detta land. Man har
valt att använda vår metodik vilket gläder oss mycket.
Vi har därför täta kontakter med de ansvariga och följer arbetet med intresse. Verksamheten finansieras
av Trelleborg AB. Genom arbetet på Sri Lanka implementeras just nu vår metodik på 3 olika kontinenter.
Vi har under 2013 påbörjat ett samarbete med Volontär-resor i Göteborg. Vi hoppas detta arbete skall kunna ta fart under 2014 eftersom särskilt arbetet i våra
primary schools lämpar sig väldigt bra för volontärer.
Star for Life har nu under cirka 3 år samarbetat med
Sydafrikaresor, Nordens största researrangör på
resor till Sydafrika. Varje år anordnar vi en Star for
Life-vecka då en mängd resenärer ges möjlighet att
se och besöka vår verksamhet. I februari 2013 kunde således cirka 300 resenärer besöka våra skolor i
KwaZulu-Natal och också närvara vid en skolinvigning
av en skola som finansieras av artisten Måns Zelmerlöw. Veckan avslutades med en stor insamlingsmid-

dag i Kapstaden där 400 gäster deltog. På resan deltog också Star Choir Sweden, dvs. en grupp svenska
ungdomar som varit särskilt aktiva på våra konserter.
Slutligen vill vi nämna att vi länge velat utveckla det
idrottsliga inslaget i verksamheten. Vi har därför ett
samarbete med LdB i Malmö (numera FC Rosengård)
– seniormästare för damer i Sverige. Under 2013
tog deras sponsor Veidekke ett beslut att bygga ett
idrotts-center på en av våra skolor. Bygget beräknas
stå färdigt någon gång vid utgången av 2014, och vi
skall därefter, tillsammans med FC Rosengård, ansvara för verksamheten i detta center.
Arbetet både i Sverige och de afrikanska länderna har
under 2013 expanderat. Star for Lifes arbete kan i utvärderingar visa mycket goda resultat. Vi beräknar att
mer är 200 000 barn nu gått i våra skolor. Det förebyggande arbetet visar sig ge resultat på ett antal områden och vi är en av många organisationer som lämnar
viktiga bidrag i detta arbete. På 10 år har det antal
som smittas årligen av hiv halverats i både Sydafrika
och Namibia. Det är mycket glädjande.

Solnedgång över KwaZulu-Natal
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Utvärdering och utfall
En utvärdering av Star for Lifes program i Sydafrika genomfördes 2010 av Health and Development Africa (HDA) som är ett mycket välrenommerat företag med stor erfarenhet från
utvärderingar av olika organisationer i Sydafrika.

Utvärderingen visade på en positiv inverkan
på Star for Life eleverna i jämförelse med en
kontrollgrupp bestående av elever från närliggande skolor. Star for Lifes elever hade starkare självkänsla, mer positiva attityder, bättre
kunskaper om hiv och aids och säkrare sex.
Resultaten visade också att Star for Life elever presterade bättre i skolan samt att det förekom färre
graviditeter bland eleverna. Ett exempel som kan
nämnas är att tonårsgraviditeter var 37,5% lägre på
Star for Life skolorna jämfört med kontrollskolorna.

Vi har under 2013 ytterligare byggt ut vårt
system för att mäta och utvärdera verksamheten. Vi räknar med att fortlöpande kunna
presentera utvärderingar av effekterna av
vårt arbete som ett resultat av detta arbete.
Under 2012 presenterades ytterligare en rapport
från Empangeni. I denna undersökning kunde vi
visa att elever på våra skolor hade bättre resultat
på en mängd områden. Trots att det var tydligt att
de hade sämre socio-ekonomiska förutsättningar.
Star for Life har beslutat att lägga förhållandevis
stora resurser på att noga mäta resultaten av vårt
arbete, vilket påbörjades med den ovan nämnda
HDA-rapporten 2010.
Vi har för avsikt att presentera ytterligare en
större utvärdering 2015.

Enligt HDA-rapporten hade våra elever
•
•
•
•
•

Bättre självkänsla
Bättre betyg
Tonårsgraviditeter minskade med 37,5 %
Högre kondomanvändning
Större villighet att hiv-testa sig
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Verksamhet i Primary Schools
Star for Life har länge haft i åtanke att arbeta bland yngre barn dvs. att inte bara finnas i High Schools
utan också Primary Schools. Vi har därför valt att verka i fyra sådana skolor och verksamheten kunde
under 2013 ta fastare former.
Under ledning av Dumsani Ngubane har en mycket intressant skapande verksamhet tagit form på
skolorna. Detta projekt går under namnet Art & Culture. Barnen får med hjälp av dans, musik och annan skapande verksamhet lära sig att hantera ett antal utmaningar som de kan ställas inför.
Art & Culture är ett program för att utveckla barns livskunskap, kreativitet och välbefinnande. Målet
är att bygga barnens självkänsla genom skapande arbete.

Vi har efter ett drygt års verksamhet tidigt 2014 skaffat finansiärer till dessa skolor, vilket är mycket
glädjande. Vi tror också att just denna verksamhet bland yngre barn, lämpar sig särskilt för volontärverksamhet. Vi kommer därför att fortsätta utveckla denna verksamhet och samtidigt göra den till en
viktig del av en spirande volontärverksamhet med ungdomar från Sverige.

Sponsorer
På sidorna 24-32 presenterar vi några av våra sponsorer och i kommande årsredovisningar har vi för avsikt att presentera flera.
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Martin Gren med familj
Mitt namn är Martin Gren. Jag är ursprungligen ett
lärarbarn med teknikintresse. Tack vare mitt jobb
på Axis communications har jag kunnat åka världen
runt och se hur Axis kameror används, bl.a. i skolor.
Min hustru Maria är också lärarbarn, och i sitt arbete
som distriktsköterska ser hon dagligen hur viktigt det
är med den grundläggande sjukvården.
För oss båda kändes det därför naturligt att stötta
Stars for Life när vi hade förmånen att lära känna

detta utbildningsprogram. Star for Life fokuserar
både på skolan och på den grundläggande vården.
Friska barn med god självkänsla blir bättre elever,
något som i nästa steg ger unga vuxna med bättre
förutsättningar.
Vi har därför valt att särskilt stötta en av de två mobila kliniker som rullar runt mellan skolorna i KwaZulu-Natal. Den medicinska provtagningen, att veta sin
hälsostatus, är viktigt i Star for Lifes arbete.
Martin Gren
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Tumel Myeza (22 år) blev färdig med sin utbildning till
dieselmekaniker hos Volvo den 14 februari 2014. Tumelo fick
höra talas om Star for Life och Volvos lärlingsprogram 2010
när hon gick på Umkhumbi High School. Hon ansökte och fick
plats 2011.
Det har inte varit en lätt resa för henne att nå denna dröm.
När hennes pappas företag gick omkull fick hon sluta på en
välrenomerad skola och blev tvungen att byta till den lokala
skolan hemma i byn. Det som hon uppfattade som slutet
på hennes drömmar visade sig istället bli en förklädd välsignelse!
”Det var inte bara jämmer och elände när jag träffade Star
for Life Skills Coach. Hon hjälpte mig att klara av mina prövningar. Jag fick lätt nya vänner, därför att jag hade någon att
prata med”, sa Myeza.
Volvo regionchef, Peter Goodrigde, berättar att de var tveksamma till en början med Tumelo, ”Först var vi osäkra på hur
hon skulle passa i en värld av mekanik, men hon har utmanat
våra stereotyper och överträffat våra förväntningar, hon har
lyckats mycket bra och vi är mycket stolta över henne.”
Tumelo klarade sin Diesel Mechanic Examination på första
försöket.
Star For Life styrelseordförande Anders Lindblad sa att det
är alltid mycket givande för all Star for Life personal att veta
att deras goda arbete i High Schools bidrar till att förverkliga ungas drömmar. Volvo har i samarbete med Star for Life
också hjälpt 19 elever per år från Star for Life skolor från
både Gauteng och KwaZulu-Natal med registreringsavgifter
till olika universitet.
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PostkodLotteriet

PostkodLotteriets vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö. Lotteriet får sina intäkter från lottförsäljning och ger hela överskottet till välgörande ändamål. I februari 2014 delade lotteriet
ut 2013 års överskott på över 1,1 miljarder kronor till sina 49 förmånstagare. Stödet är inte öronmärkt och
organisationerna avgör själva hur pengarna används mest effektivt.
En miljon prenumeranter deltar i Svenska PostkodLotteriet, som sedan starten 2005 har delat ut 3,8
miljarder kronor till ideell verksamhet. Tillsammans med systerlotterierna i Holland och Storbritannien är
PostkodLotteriet världens tredje största privata givare till ideell verksamhet.
Star for Life har varit förmånstagare sedan 2011 och har hittills erhållit 30 miljoner kronor. Ett flertal projekt och aktiviteter har under året helt eller delvis finansierats med hjälp av stödet från PostkodLotteriet,
skolor i Johannesburgområdet, verksamheten i Namibia och vår konsertturné.
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Marching for Love - ett mångfaldsprojekt
initiativ vidare till en ny nivå tillsammans med
Fryshuset. Vi vill använda vårt stora skolnätverk
som bas för att implementera ett helt nytt koncept där ungdomar möts i olika workshops inom
skolans ramar. Vår erfarenhet är att vi har unika
verktyg att göra detta.

Star for Life har inom PostkodLotteriets specialprojekt - för mångfald och tolerans, tilldelats sju
miljoner kronor för att under två år utveckla nya
inspirationsforum och kreativa, gränsöverskridande mötesplatser för ungdomar. PostkodLotteriet
har dragit igång satsningen för att de vill visa att
alla behövs i Sverige för att vårt land ska fungera
bra.
Star for Life har sedan 2006, genom sina svenska
musikambassadörer Ken Wennerholm och Göran
Rudbo, tillsammans med sydafrikanska ungdomar
och coacher genomfört konserter och galor i hela
Sverige för att sprida kunskap om Star for Lifes
arbete i södra Afrika.
En av de mera påtagliga erfarenheter vi gjort
under våra konsertturnéer är den otroliga interaktion som uppstår i mötet mellan afrikanska
och svenska elever, när vi använder musiken som
brygga. Svenska ungdomar har, efter våra konserter tillsammans, blivit så berörda att det ofta
utmynnat i egna initiativ för att ställa upp för
varandra. Detta har fått oss att vilja utveckla vårt

Svenska skolor är i behov av extra resurser. Med
kulturen som budbärare vill nu Star for Life och
Fryshuset utveckla ett inspirationsprogram i form
av ett temaarbete för skolor. Fryshusets erfarna
personal leder eller deltar i speciellt utformade
workshops som skall få ungdomarna att tänka till
och agera kring frågor som tolerans och mångfald.
Vi behöver samla alla goda initiativ och söker
därför fler samarbetspartners. Marching for Love
söker i första hand stöd för att säkerställa ett genomförande av nämnda ungdomsmanifestation.
Temaarbetets olika redovisningsformer sker ofta i
publika sammanhang såsom öppna scener, lokala
inspirationsforum och större ungdomsmanifestationer.

Det medför tydliga fönster för projektets visibilitet. Hela projektet bygger på att engagera på bredden och medialt. Vi tror på stor aktivitet i sociala
medier och allmän media, och på möjligheter
att sända dessa ungdomsmanifestationer live på
nätet, i radio och television.
.
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Sydafrikaresor
Sydafrikaresor är en stolt partner till Star for Life. För oss som företag betyder det väldigt mycket att ha ett
CSR-projekt i det land vi arrangerar resor till. Det skänker mening och motivation till vår personal som dagligen arbetar med våra kunder.
Sydafrikaresor är Skandinaviens största arrangör på resor till Sydafrika.
Vår vision är att ge alla kunder unika upplevelser som förgyller deras resor
och ger dem minnen för livet till förmånliga priser. Vi erbjuder allt från resor
på egen hand för par och familjer till grupp- och konferensresor för stora
sällskap och företag.
Efter alla resor ner till Afrikas kontinent finns dels en enorm kunskap och erfarenhet
om landet men även en stor kärlek till befolkningen. Genom samarbetet med
Star for Life kan Sydafrikaresor vara med och bygga på landets framtid.
Genom att skänka 100 kr per resenär till Star for Life sponsrar Sydafrikaresor Bonga High School samt är delaktiga i sponsringen av
KwaGiba -High School.
Förutom detta organiserar Sydafrikaresor unika resor
tillsammans med Star for Life för att hjälpa nyfikna
sponsorer och andra att få bättre insikt i Star for Lifes
arbete. Vi arrangerar även årligen ett välgörenhetsevent
i Kapstaden där alla pengar går till Star for Lifes
verksamhet. Redan nu, i mars 2014, har vi dragit igång
planeringen för Star for Lifes 10-års jubileum i
KwaZulu Natal i februari 2015.
Johanna Härbst

D I T T

A F R I K A
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Benders
Sedan 2011 har Benders varit engagerade i Star for Life genom att vara skolsponsor för Mtzaki Combined School i Kwa-Zulu Natal i Sydafrika. Utvecklingen i skolan följs med glädje och varje år reser delar
av familjen Bender tillsammans med en personalgrupp ner till skolan och deltar på plats i CSR-arbetet.
Resorna har skapat en stor delaktighet bland personalen som ofta pratar om och visar sin stolthet över
att företaget stöttar Star for Life, samtidigt som de själva är engagerade och bidrar med medhavda
förnödenheter vid resorna.
Vid den senaste resan, i februari 2014, startades ett projekt med att bygga fotbollsmål på skolgården.
Rektorn, Mrs Shandu , uppskattade det mycket. Hon såg det förstås som en större möjlighet till lek
och idrott för alla, men också som ett sätt för de yngre eleverna att kunna sysselsätta sig efter skolan i
väntan på äldre syskon. Hon var, som många andra, bekymrad över det faktum att många av de föräldralösa och yngre barnen ofta utsätts för olika typer av övergrepp när de kommer hem ensamma.
Nu väntar vi med spänning på att målen skall färdigställas och ser fram emot att fortsätta följa den
positiva utvecklingen på ”vår” skola.
Ulrica Bender

Benders Sverige AB är ett familjeägt företag som sedan 1960 producerar och marknadsför
produkter i betong, lera och granit för tak , mark , byggnation och offentlig miljö. Sortimentet
innefattar t.ex. takpannor, marksten , husgrunder, väggelement, natursten samt produkter för
infrastruktur .
Benderskoncernen har ca 500 anställda och består idag av ytterligare tre affärsområden – Stall
och Stuteriverksamhet, Flygbolag samt Fastighetsförvaltning.
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Rejlers - stipendier hjälper elever att nå sina drömmar
För teknikkonsult- och familjeföretaget Rejlers
är CSR, Corporate Social Responsibility, viktigt.
Vi har ett stort engagemang för hälsofrämjande
aktiviteter, bland annat genom samarbetet med
organisationen Star for Life i Sydafrika. Hälsosam
är ett av våra viktigaste värdeord i företaget. De
andra värdeorden är personlig, pålitlig och framgångsrik.

Sedan 2009 har Rejlers varit huvudsponsor för
Qhakaza High School, i provinsen Kwa Zulu-Natal,
som har 1 200 elever i åldern fjorton till tjugo år.
De första tre åren sponsrade vi skolan genom Star
for Lifes Health program som innebär att coacha
och vägleda ungdomar till en bättre självkänsla. Vi
vill att eleverna ska få möjlighet att leva ett hälsosamt liv utan aids och få en bättre framtid. Genom
workshops undervisas elever och lärare i hiv- och
aidskunskap samtidigt som de inspireras till att
utveckla drömmar, mål och framtidsvisioner.

Under vårt besök på skolan i februari slog det mig
hur viktig musiken är för att inspirera eleverna att
följa Star for Lifes budskap – I go for my dream,
Aids free that’s me, I decide, I am committed and
I make it possible.

Med syftet att hjälpa eleverna att nå sina drömmar
och mål startade Rejlers 2012 ett stipendieprogram. Det första året finansierade vi inträdesavgiften till universitetet för de 17 eleverna som hade
bäst resultat på examensprovet. Förra året introducerade vi ett nytt stipendieprogram med ett
tydligt mål; att inspirera eleverna att studera på
universitet för att bli ingenjörer. På så sätt kopplar
vi också vårt CSR-engagemang till vår verksamhet.
Det finns ett stort behov av ingenjörer i Sydafrika.
Årets ingenjörsstipendiater är Snenhlala Mzimela,
Sandiso Mdletshe och Prince Sikhakhane. Tanken
är att stipendiaterna ska komma till Rejlers och
praktisera när de är utbildade ingenjörer.

Elever på Qhakaza High School
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Vi fick träffa 14 av våra 20 stipendiater och intervjua dem om deras framtidsdrömmar. Under en
dag var vi själva lärare för årskurs 11 och 12. Vi
ville inspirera dem att läsa vidare för att bli ingenjörer. Vi hade workshops med eleverna för att
berätta om vilka projekt en ingenjör jobbar med.
Vi pratade om olika energilösningar, såsom vindkraft och solenergi, om stadsplanering och om hur
miljöutredningar förbättrar hälsan på lång sikt.

Den sista föreläsningen handlade om Rejlers och
hur ett stort teknikkonsultföretag arbetar med
visioner, hälsa och mål för att skapa en bra arbetsRejlers CSR-ambassadörer är mentorer för våra stiplats. Vi jämförde det med deras drömböcker och
pendiater och kommer att följa deras utveckling under det arbete de själva gör på sin skola för att nå sina
universitetstiden. Alla av Rejlers 1 800 medarbetare har drömmar och mål. Efter våra lektioner ville de
möjlighet att ansöka för att bli CSR-ambassadörer. I år flesta bli ingenjörer.
utsågs Eirik Lundevold från Norge, Eleonora Karlsson
från Sverige och Antti Autio från Finland. Från vänster:
Eirik, Snenhlala, Prince, Eleonora, Sandiso och Antti.
Lisa Rejler
Investor Relations & CSR-chef
WWW.REJLERS.COM
I februari i år var jag och Rejlers ambassadörer
med på Star for Lifes resa till Sydafrika. Vi besökte
skolan under tre dagar. Vi träffade bland annat
rektorn Nomagugu Maphalal och Star for Life
coachen Londiwe Mpanza. De berättade att antalet tonårsgraviditeter har halverats sedan 2009
och att studieresultatet har förbättrats väsentligt,
86% av eleverna blev godkända på det senaste
examensprovet. Samtidigt har antalet fall av hiv
och aids kraftigt minskat under de fem år som vi Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 1800 experter
har sponsrat skolan.
som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi,

industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar
resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 70
orter runt om i Sverige, Finland, Norge och Ryssland.
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Måns Zelmerlöw Foundation
I över tre år har Måns Zelmerlöw, med stor framgång, arbetat för Star for Life. Det hela började med att
Måns ställde upp på ett par konserter för vår organisation. Måns första resa till vår verksamhet i Sydafrika
2012 skapade ett känslomässigt engagemang som fick honom att bli ambassadör för Star for Life. Därmed
inledde han ett framgångrikt arbete för organisationen.

”Jag är sedan 2013 engagerad som sponsor i Cwakeme High School. I februari
sjösattes Star for Lifes program på skolan. Jag fick en bra kontakt med rektorn som
berättade om problemen i skolan. I dag har vi kontakt via mail och jag försöker
komma ner så ofta som möjligt. När jag kom hem till Sverige efter första resan
inledde jag direkt en större insamling för Star for Life. Försommaren 2013 samlade
jag några vänner och berättade att vi skulle dra igång en tennisturnering med
några av Sveriges bästa spelare. Vi bjöd in företag och privatpersoner som betalade för att spela turneringen. Efter tävlingen genomfördes en galamiddag på Hotell
Foresta i Stockholm där ett antal artistvänner medverkade och som avslutades
med en auktion. Överskottet från denna kväll skänktes till Star for Life. ”

Måns är som ambassadör ett viktigt ansikte utåt i media och har
sedan 2012 ställt upp för ett antal projekt såsom den Star for Life
kampanj som en av Sveriges största veckotidningar Hemmets Journal
dragit igång. Under kampanjen såldes gåvobrev och en specialproducerad CD med våra Star for Life artister. Kampanjen gav både medel
och massor av PR för organisationen.
Måns kommer under 2014, genom sin stiftelse, medverka till att 2
Primary School kommer att få ta del av vårt Art & Culture program.
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Elin Pettersson - Star for Life ungdomsambassadör
I juni 2013 fick jag möjlighet att via ett fältstudiestipendium från Malmö Borgarskola åka till Sydafrika. Under några veckor skulle jag samla data
på en Star for Life-skola för att sedan kunna skriva
mitt specialarbete på gymnasiet – en fantastisk
möjlighet!
Jag undersökte om det fanns en motsättning mellan Star for Lifes hiv-förebyggande budskap och
traditionella värderingar som eleverna kan möta i
byn och i familjen. Mitt undersökningsfokus låg på
attityder rörande sexuellt beteende, var de finns
och hur tonårsflickor på Siphosabadletshe High
School i Nompondo, upplever konflikterna. Jag intervjuade 28 stycken 14-19 åriga flickor på Sipho.

Därefter studerade jag litteratur i ämnet för att
komplettera bilden och öka min kunskap. Resultaten
som baserades på flickornas redogörelse, visade ett
antal områden där det fanns olika attityder: sex före
äktenskap, kondomanvändande, tonårsgraviditet
och framförallt sexualkunskap och kommunikation.
Jag kunde visa på att det fanns en skillnad i byns/
föräldrarnas attityd och budskapet från Star for Life.
Star for Life uppmuntrar till öppen sex-kommunikation och trycker på vikten av skyddat samlag, medan
25 av 28 flickor rapporterar att det är förbjudet att
prata sex hemma och att de enda direktiv de får är
”no sex”.

Jag drog därför slutsatsen att ökad information inom
detta område även bör ges till föräldrar, med betoning på hur öppnare sex-kommunikation i hemmet
kan hjälpa både dem själva och sina barn att inse
vilka hälsorisker det kan finnas vid sexuella aktiviteter.
Jag är otroligt glad att min skola och Star for Life
kunde ge mig möjligheten att göra det här arbetet!

Star for Lifes ungdomsambassadörer
Star for LIfe har sedan 2012 ett tiotal ungdomar som ambassadörer. De gör ett fantastiskt jobb under konserter och
andra Star for Life arrangemang. De har alla ett brinnande
intresse för att hjälpa ungdomar i Sydafrika. Många av dem
är också lovande musiker.
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Organisation
Star for Lifes verksamhet i Sverige har sitt huvudkontor i Malmö samt dessutom ett insamlingskontor i
Stockholm.

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

Insamling

Administration/
Finans

IT/Hemsida

Vänskolor

Styrelsen
Stiftelsen leds av en oarvoderad styrelse. Under året höll Star for Life fyra protokollförda styrelsemöten
där samtliga ledamöter deltog. Följande personer ingår i Star for Lifes styrelse:
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Styrelsemedlemmar
Dan Olofsson

Anders Milton

Alf Svensson

Viveca Urwitz

Ordförande
Grundare, IT-entreprenör

Ordinarie ledamot
EU parlamentariker
F.d. riksdagsman och
partiledare

Anders Dahlvig

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

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

Ordinarie ledamot
Nationell och internationell expert i folkhälsofrågor med fokus på hiv
”prevention”.
F.d. chef på Socialstyrelsens hiv- enhet
Senior advisor Smittskyddsinstitutet
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Intern kontroll
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 regeln.

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 PricewaterCooperhouse ansvariga och i
Namibia görs revisionen av E&Y revisionsbyrå.

Som ett led i internkontrollen av förmedlade
medel till våra mottagarländer och systerorganisationer, så sitter Star for Lifes generalsekreterare och ordförande som ordinarie
ledamöter i dessa Star for Life länders styrelser.
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 or 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.
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Förvaltningsberättelse
Beskrivning av hur Star for Life fullgjort sitt ändamål
Star for Life hade under 2013 sammanlagda intäkter på totalt 18 257 536 kronor (insamlade medel
+ nettointäkten från konserter). Av dessa medel
så har 13 831 303 kronor direkt överförts till våra
mottagarländer, Sydafrika och Namibia, vilket motsvarar att 76 % av insamlade medel överfördes direkt till verksamheterna i Sydafrika och Namibia.
Förutom de överförda medlen, så användes 2 008
325 kronor på hemmaplan såsom ändamålskostnader i form av informations spridning, management kostnader samt för monitorering och uppföljning av verksamheterna. Totalt så gick 87 % av
intäkterna till ändamålet.
Det bör noteras att Star for Lifes redovisning visar
en markant nedgång i insamlade medel brutto om
vi jämför 2012 med 2013. Anledningen till denna
nedgång var att konsertturnén 2012 innebar stora
intäkter, men också jämförbara stora kostnader.
Därför har insamlingsresultatet netto inte förändrats nämnvärt om vi jämför dessa två år, vilket
framgår av balansräkningen på sid. 40.

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 vilket bidrar till en god
kontroll av hur våra medel använts och hur verksamheten på plats bedrivs. Vi kan därmed konstatera att elever från alla samhällsklasser, utan inskränkning av religion, kön, politisk inriktning, ras

eller sexuellt beteende, deltar i vårt program. Vi är
också glada att följa utvecklingen av de elever som
deltar i programmet 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.
Väsentliga händelser under året
För finansieringen av vår verksamhet så bidrar olika
företag med finansiering av Star for Life programmet 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 2013. 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 annat 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 betydelse för unga människor.

Volvo Lastvagnar har förnyat sin sponsring utav
vårt program i Johannesburg och Durban och har
tecknat ett nytt tre års avtal med en årlig sponsring
av 1,8 miljoner kronor under perioden 2014 – 2016.
Under hösten så ansökte Star for Life om ytterligare medel hos Postkodlotteriet, för att bedriva ett
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mångfaldsprojekt bland ungdomar i Sverige. Ansökan beviljades och Star for Life fick tilldelat sju
miljoner kronor i slutet av året för att genomföra
detta nya program, tillsammans med Fryshuset
och Svenska SFL. Dessa medel avser dock aktiviteter som kommer att äga rum under 2014-2015 och
på så vis så har dessa medel periodiserats som en
förutbetald intäkt i balansräkningen.
Under september – oktober så arrangerade Star
for Life en konsertturné under namnet ”Touch
of Africa”. Upplägget för denna konsert skilde sig
markant från tidigare konserter och denna gång så
lades större ansvar på de olika arrangörsorterna,
där de fick ta över det lokala ansvaret för bokning
av lokaler och lokal annonsering samt ansvar för
det praktiska genomförandet. På så vis lyckades
kostnaderna hållas nere och det ekonomiska resultatet blev positivt.
Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut
Under detta avsnitt så vill vi framhålla följande
ekonomiska händelser som hänt under början av
2014 och som har påverkat vår likviditet:
• Under januari erhöll vi 1,6 miljoner kronor såsom en aktieutdelningsgåva

• Under februari 2014 erhåll vi som förmånstagare
hos PostkodLotteriet 10 miljoner kronor samt 0,6
miljoner kronor från Volvo Lastvagnar
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.
ning.

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 2013 på 16 360
kronor. Styrelsen föreslår att överskottet på 16 360
kronor överföres till ny räkning.
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Resultaträkning
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Balansräkning
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Förklaring till noter.

Not. 1 Värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (även avseende allmänna råd för ideella föreningar). I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs
av Svensk Insamlingskontroll. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 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.
Intäkter i form av gåvor intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Intäkter i form av
bidrag intäktsförs när villkoren för bidraget är uppfyllda. Om bidraget avser en bestämd tidsperiod periodiseras
bidraget över denna period.
Gåvor av pengar redovisas normalt enligt kontantprincipen. I den mån det på balansdagen finns löften om
bidrag från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning.

Stiftelsens kostnader

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som stiftelsen har för att uppfylla sitt ändamål.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader innehåller stiftelsens kostnader för att samla in pengar.
Administrationskostnader
Administrationskostnader är sådana kostnader som uppkommer i arbetet med att administrera själva organisationen.
Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga
som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli
betalt.
Lager
Varulagret värderas med tillämpning av först in- först ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det
verkliga värdet på balansdagen.
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Not. 2, Insamlade medel:

2013

2012

Bidrag från företag
5 562 032
7 540 676
Bidrag från organisationer
10 344 195
8 616 029
Bidrag från föreningar
82 380
19 628
Bidrag från vänortsskolor
30 281
112.265
Bidrag från privatpersoner
1 976 032
2 222 927
Konsertintäkter
1 562 216
8 047 355
Övriga insamlade medel
17 033
77 346
Totalt insamlade medel
19 574 169
26 636 226		
		

Not 3, Insamlingskostnader:
Konsertkostnader
Resekostnader
Kommunikation
Konsultarvoden
Kundträffar
Personalkostnader
Övriga insamlingskostnader
Totala Insamlingskostnader

Not 4, Ändamålskostnader:

Informationskostnader i samband med konserter
Reseomkostnader för möten och uppföljning
Kommunikation
Hemsida och IT kostnader
Konsultarvoden
Advokatarvoden
Inhyrd personal
Personalkostnader
Övriga ändamålskostnader
Aktivitetsstöd Star for Life, Namibia
Aktivitetsstöd Star for Life, Sydafrika
Aktivitetsbidrag Sri Lanka barns vänner
Projektförberedelse Sverige
Totala Ändamålskostnader

1 316 633
86 292
14 154
402 187
82 088
833 592
126 323
2 861 269

2013

331 030
184 135
45 186
2 182
132 625
0
0
1 242 367
66 467
715 004
13 116 299
0
4 333
15 839 628

5 961 842
221 350
14 566		
6 277
0
1 123 054
72 438
7 399 527

2012		

2 885 216
216 110
36 754
17 511
269 462
45 483
157 703
1 229 826
80 278
1 226 501
11 225 612
115 000
88 680
17 594 136
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Not 5, Löner och ersättningar till ledande befattningshavare har uppgått till:
Styrelse
Generalsekreterare
Totala löner och ersättningar

Not 6, Administrationskostnader:
Lokalhyra
Kommunikation
Kontorsmaterial
Resekostnader
Svensk Insamlingskontroll årsavgift
FRII Medlemsavgift
Programvaror och support
Styrelseomkostnader
Personalkostnader
Konsultarvode
Försäkringspremier
Arvode resebyrå
Porton
Revisionsarvode
Årsredovisning
Övriga kostnader
Totala Administrationskostnader

Not 7, Kassa och bank

Färs och Frosta Sparbank
Nordea Plusgirokonto (90-konton)
Totalt banksaldo

Not 8, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
ÅF personalbidrag
Övriga upplupna intäkter
Förskottshyra
Totala förutbetalda konstnader och upplupna intäkter

2013
36 398
548 244
584 642

2013

45 052
3 068
19 822
13 398
11 622
3 000
3 813
36 398
621 839
0
11 312
11 750
1 820
62 500
14 826
5 287
865 507

2013

2012
29 041
562 252		
591 293

2012

43 680
3 790
14 051
7 792
9 911
25 857
3 613
29 041
546 717
25 000
19 804
16 417
3 790
50 000
0
6 660
806 123

2012

5 267 576
79 018
5 346 594

1 770 946
270 172
2 041 118

2013

2012

152 372
0
11 584
163 956

0
39 498
11 138
50 636
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Not 9, Övriga kortfristiga skulder
Momsavräkning
Personalens källskatt
Totala övriga kortfristiga skulder

Not 10, Förskott från kunder

PostkodLotteriet, Mångfaldsbidrag
Totalt förskott från kunder

Not 11, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Beräknade upplupna sociala avgifter
Löneskatt på pensionskostnader
Övriga upplupna kostnader
STIM-avgifter
Eldsjälsbidrag, konserter
Totala upplupna kostander och förutbetalda intäkter

Not 12, Eget kapital
Ingående balans
Utnyttjande
Årets resultat
Utgående balans

Ändamålsbestämnda medel
0
0
0
0

46 358
43 434
89 792

0
52 586
52 586

4 200 000
4 200 000

0
0

175 924
45 608
39 831
126 663
7 279
0
0
395 305

153 214
53 985
59 840
66 301
6 143
250 000
90 000
679 483

Balanserat kapital Totalt Eget kapital
1 967 666
1 967 666
0
0
16 360
16 360
1 984 026
1 984 026
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Styrelsens underskrifter
Stockholm den 27 april 2014
Dan Olofsson, ordförande

Anders Dahlvig

Anders Milton

Viveca Urwitz

Alf Svensson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 3 juni 2014
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Willfors
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Star for Life Insamlingsstiftelse, org.nr 802425-7134
Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Star for Life Insamlingsstiftelse för år räkenskapsåret 2013.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning
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 fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi 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 åtgärder 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 riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som
är relevanta för hur stiftelsen 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 stiftelsens 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.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Star for Life Insamlingsstiftelse för
räkenskapsåret 2013.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder
och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns
skäl för entledigande.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Malmö den 3 juni 2014
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Willfors
Auktoriserad revisor
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Foton i årsredovisningen

Torleif Svensson: Omslag samt sidorna 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 20 och 36
Rickard Lundquist: 11, 17, 18, 19, 35, 39 och 40
Star for Life: 2,
Volvo: 25
Ntobeko Dlamini: 4, 22, 23, 24 och 35
Johan Olsson: Lisa Rejler på sidan 31
Adam Haglund: foto Anders Dahlvig sidan 35
Rejlers: 30 och 31
Benders: 29
Sydafrikaresor: 28
Produktion: Star for Life
Tryckproduktion: FS Grafiska AB, Malmö 2014
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Bg 900-1611
Pg 90 01 61-1
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Star for Life

-Vi stärker ungdomar

Star for Life
Postadress:
Stora Varvsgatan 6
211 19 MALMÖ

E-post: info@starforlife.org
Hemsida: www.starforlife.se

