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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET
Star for Life kan lägga ännu ett verksamhetsår
bakom sig. Det finns många intryck och upplevelser
att förmedla från ett sådant år. För mig personligen
var det en väldigt positiv upplevelse att se vår nya
Programutvecklingsgrupp sitta och arbeta. Vi har
nu under 11 år utvecklat en metodik för att arbeta
med motivationsarbete bland ungdomar. Under de
senaste åren har också ett material utvecklats som
skall passa den svenska skolan. Därför träffades vid
slutet av året en grupp pedagoger - våra coacher
från Sydafrika, Namibia och Sverige - under några
dagar i Stockholm för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Det var mycket upplyftande att lyssna till
dessa pedagoger och deras stora erfarenhet av att
arbeta med det material vi tillsammans utvecklat.
Jag kunde med mycket stor tillfredställelse konstatera att vi numera har en mycket hög kompetens
inom vår organisation och vårt område. Det är också viktigt att framhålla att den metodik vi numera

byggt under ett drygt decennium och som implementerats bland mer är 300 000 ungdomar på tre
kontinenter, är vår viktigaste tillgång. Att vi just nu
sammanför åtta coacher i regelbundna träffar för
att ytterligare utveckla detta material skall ses som
ett uttryck för en stark tilltro inom organisationen
att vi arbetar med rätt sak inom skolan - nämligen
att stärka elevers självkänsla.
Musiken spelar en mycket stor roll inom Star for
Life. Vi beräknar att cirka 150 000 personer har besökt våra konserter i Sverige och att 55 000 elever
medverkat på scen under konserterna. Därför har
Ken Wennerholms och Göran Rudbos (Triple &
Touch) arbete varit ovärderligt. Deras arbete har
inte bara bidragit till att utveckla metodiken inom
programmet utan konsertverksamheten har också
varit ett fenomenalt fönster för att sprida information och inspiration om Star for Life i Sverige. Vi som
följer Star for Life på nära håll vet givetvis om detta
men det var särskilt glädjande att i februari se att
detta arbete också väcker uppmärksamhet externt.
Då tilldelades dessa två ”spelmän” Konungens
medalj av 5e storleken på slottet i Stockholm. Vi instämmer i Kungahusets hyllning till Ken och Göran.
Nyligen gick den välkände läkaren Hans Rosling
bort. Hans insats inom internationella hälsofrågor
var monumental. Hans huvudtes var att utvecklingen inom de fattigare delarna i världen är väldigt
positiv. Det är en beskrivning av en verklighet som
lätt kommer bort i medias bevakning av dramatiska
händelser runt om i vår värld. Men flickor går i skolan, medelinkomsten stiger, antalet barn som föds
per kvinna sjunker osv. I en värld där den politiska
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oron tycks tillta, är hans budskap extra välkommet.
En sådan utveckling är sannolikt av mycket större
betydelse än eventuella politiska förändringar –
framtiden får väl ge svar på om detta antagande är
riktigt. Star for Life ser sig som en liten del i den
positiva förändring som Rosling på sitt oöverträffade sätt kunde visa i sina diagram. Vi känner en
mycket stor tillfredställelse av att ge vårt lilla bidrag till denna utveckling – att få göra skillnad. Tillsammans med mängder av andra organisationer,
företag, stater och individer kan vi ge vårt bidrag till
att faktiskt göra världen bättre.

Vi hoppas och tror att alla våra partners delar vår
övertygelse om vikten av att kunna bidra. Vi tackar
därför våra partners för allt stöd med förvissningen
om att ni bidrar till att skapa en bättre värld.

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 2016 var insamlings- och
administrationskostnaderna 22%, vilket innebär att 78% av insamlade medel gått
till ändamålet. Då skall vi också beakta att 2,4 mkr redovisades som ett överskott,
med syfte att stärka soliditeten inom vår verksamhet. Om vi drar ifrån detta belopp
från insamlade medel, så gick 87% av disponibla insamlade medel till ändamålet.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
INSAMLING
Star for Life erhåller i Sverige bidrag från allmänheten, företag och organisationer.
De större bidragsgivarna 2016 var:
VERKSAMHETSFINANSIÄRER 		
Briban Invest
Danir AB
Martin Gren med familj
PostkodLotteriet
SKOLPARTNERS
PostkodLotteriet
Briban Invest
Volvo Trucks
Advokatfirman Lindahls
Alf Svensson
Arenakoncernen
Beckers Group
Benders
Chefsnätverket Close
Deloitte
Familjen Claesson
Familjen Olausson
Sandberg Development AB		
Hyllie Park Resurs
Högkullen AB
Jana Söderberg/Stina Palmqvist/ Anna Dyhre

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

GÅVOGIVARE
Privatpraktiserande Dermatologers Förening
Familjen Hultman
Fastighets AB Godhemsberget

Danske Faerger A/S
Familjen Unfors
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Star for Life har genom att verksamheten under
2016 nu genomförts, arbetat under 11 år i södra
Afrika. Det är med tillfredställelse som vi lägger till
nya år till vår historia eftersom just långsiktighet är
viktigt för att nå framgång.
När vi i olika sammanhang presenterar verksamheten lyfter vi gärna fram vår vision:
”A future in which young people are empowered to
realise their dreams as responsible members of caring communities.”
Vi har skapat ett unikt koncept som syftar till att
stärka ungdomars självkänsla. På så sätt hoppas
vi kunna stödja ungdomarna att förverkliga sina
drömmar. Men det är viktigt att framhålla av vi inte
nöjer oss med det. Vi vill stärka ungdomar så att de
en dag skall bli en del av ett samhälle och kunna
bidra till samhällets utveckling.
HUR ÄNDAMÅLET UPPFYLLS
Star for Lifes insamlingsstiftelse har sitt säte i Sverige. Syftet med insamlingsstiftelsens arbete är
att bedriva information och att samla in pengar till
verksamheten i Afrika. De insamlade medlen lämnas till Star for Life i Sydafrika och Namibia, där
huvuddelen med ”ändamålet” för stiftelsens verksamhet uppfylls.
Som redan påtalats i inledningen av denna skrift är
utvecklingen i Afrika i många stycken positiv. Ekonomin utvecklas, barn går i skola och hälsosituationen förbättras. När det gäller hiv-problematiken
som är särskilt allvarlig i södra Afrika, smittas idag
ungefär hälften så många människor årligen, jämfört med för 10 år sedan. Detta beror på en mängd

olika faktorer såsom bättre politiskt ledarskap,
bromsmediciner och förebyggande program såsom
exempelvis Star for Life. Det är värt att notera att
bromsmediciner inte bara håller tillbaka utvecklandet av sjukdomen aids hos en hiv-smittad, utan också kraftigt förminskar smittsamheten. Vi ser vårt
arbete som en bidragande faktor till denna positiva
utveckling. Vi är förvisso bara en liten bidragande
faktor till en större utveckling, men vi har idag cirka
100 000 barn i våra skolor och vi beräknar att mer
än 300 000 ungdomar gått igenom vår utbildning.
Star for Life har idag ett cirka 70-tal personer anställda i Sydafrika och Namibia. De arbetar på 101
skolor där vi har verksamhet. Vi arbetar i 13 primary schools och 88 high schools. Huvuddelen av
våra anställda är coacher som arbetar ute på skolor för att genomföra vårt program. De är tränade
i att genomföra ett antal work-shops som vi skapat inom programmet. Dessutom har de mängder
av individuella konsultationer med elever som behöver hjälp. Förutom själva arbetet med eleverna
ges både lärare och skolledning stöd i olika former.
Vissa lärare tränas att hjälpa till med det arbete
som coachen bedriver och vi kunde under 2016 genomföra ett antal skolledarfortbildningar. Vi har
också en kurator som tar hand om särskilt allvarliga fall där coachen känner att en extra resurs är
nödvändig. Vår musikcoach tränar ungdomar i musik genom att använda specialskrivet material där
musiken används för att sprida vårt budskap. Vi har
också en särskild s.k. skills-coach som tränar ungdomar i entreprenörskap.
Det finns oerhört många händelser som kan lyftas
fram under ett verksamhetsår i ett arbete i Afrika
bland 100 000 elever och det går knappast att göra
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på ett bra sätt i en framställning som denna. Men
låt oss bara lyfta fram en liten händelse: i juni sköts
en elev ihjäl på en av våra skolor i Durban. Givetvis
väckte en sådan händelse stor förstämning i området. Vår kurator finns stationerad cirka 30 mil
norr om Durban men när detta hände ville skolan
absolut att det skulle vara vår kurator som genomförde själva krisarbetet på skolan. Rimligen borde
det finnas gott om specialresurser i en miljonstad
som Durban men uppenbarligen sågs vår kurator
som den specialresurs man ville använda i denna
krissituation. Noluthando som hon heter fick därför
tillbringa ett antal dagar på skolan i Durban. Detta
är bara ett exempel som visar på vikten av vår insats för att ge stöd till de lokala skolorna.
Under 2016 kunde vi också påbörja en utökad satsning på våra mobila kliniker. Vi har nu tre sådana
team. Ett team finns i norra KwaZulu-Natal, ett i Johannesburg och ett i Windhoek i Namibia. Teamen
genomför hälsoundersökningar på skolelever samt
försöker få elever att besöka de kliniker som finns
i området. Vi har varit framgångsrika när det gäller
villighet att testa sig. 2015 kunde vi visa att av de
elever som varit sexuellt aktiva på våra skolor hade
55 % testat sig. När vi kartlade elever på intilliggande skolor där vi inte arbetat var motsvarande siffra
33 %. Bland flickor som varit särskilt aktiva i vårt
program var siffran hela 62 %. Just denna grupp är
en mycket viktig grupp att nå med detta arbete eftersom det visat sig att det är en utsatt riskgrupp.
Under februari månad genomför vi vanligen en s.k.
Partnerresa där vi visar upp vår verksamhet för intresserade resenärer. Så gjordes även 2016 och vid
detta tillfälle firade vi invigningen av arbetet på en
skola som finansieras av det danska vindkraftsbo-

laget Vestas. Det är särskilt glädjande att konstatera av vi numera har två danska företag som ger
stöd till våra skolor - Vestas samt patent- och registreringsföretaget Zacco. Under resan gavs också
ett mycket uppskattat föredrag av vetenskapsjournalisten och forskaren Marie Ryd. Hon kunde till
vår stora tillfredställelse berätta att vår metodik
är väldigt väl anpassad till de senaste rönen inom
hjärnforskning vad gäller inlärning och motivation.
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 Vennerholm dvs. Triple &
Touch har i många år anordnat musikturnéer runt
om i Sverige. Det är en mycket viktig del i vårt arbete med att sprida information 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. Under 2016 genomfördes två
större turnéer i Sverige med mycket god publikanslutning. Som vanligt hade vi med Star Choir South
Africa, dvs. ungdomar från våra skolor Sydafrika. Vi
har dessutom erhållit medel till ett specialprojekt
från PostkodLotteriet för att skapa musik. I ett projekt benämnt Thanda session skall internationellt
erkända låtskrivare producera musik där delar av
intäkterna kommer att tillfalla Star for Life. Dessa
musiker deltog i en konsert på Cirkus i Stockholm
i mars, samt samlades för ett ”låtskrivarcamp” i
Sydafrika i november 2016. Vid samma tillfälle genomförde ett antal konstnärer en skaparvecka i
Sydafrika där den konst som produceras skall säljas till förmån för Star for Life.
Star for Life har under 2016 färdigställt ett material
som är ett extrakt av vårt program och som skall
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kunna användas av SOS-barnbyar i Moçambique. Vi
ser ett värde i att använda och testa vårt material i
en ny kontext och vi skall med stort intresse följa
hur det kommer att fungera i detta land.
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.
Efter två års utvecklingsarbete var det svenska materialet under 2016 färdigutvecklat. Det bygger på
det material som vi har i Afrika men givetvis måste
det i vissa stycken anpassas till svenska förhållanden - ett exempel är att hiv-problematiken inte
kan betonas på samma sätt i Sverige. Det var med
mycket stor tillfredställelse som vi under hösten
2016 kunde samla en grupp av våra mest erfarna
pedagoger från Sydafrika, Namibia och Sverige till
en konferens i Stockholm. Under en vecka kunde de
dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta med
ungdomar i tre olika länder. Syftet med träffen är
att vi så långt det går skall försöka bygga ett Star
for Life-koncept, samt att vår personal skall kunna
utbyta idéer och erfarenhet. Nästa möte är planerat
till maj 2017 i Sydafrika.
Vi kan också konstatera att insamlingsresultatet

ligger i ungefärlig nivå med föregående år och att
de administrativa kostnaderna även fortsättningsvis
ligger på en låg nivå. Vi har en mycket god kontroll
på vart insamlade medel går eftersom det är vår
egen personal som utför arbetet i Afrika samt att
det material vi använder köps in av oss.
Vi kan också notera att vi bytt ordförande i Sydafrika. Anders Lindblad som i många år arbetade som
VD för Volvo Southern Africa och sedan tog över ordföranderollen i Star for Life i Sydafrika och Namibia,
har nu avgått i Sydafrika. Han avgick till förmån för
Pierre Delvaux som bor och verkar i Sydafrika och
är VD för Thanda group. Anders har lagt ner mycket
tid på att utveckla organisationen i Sydafrika och
kommer fortsättningsvis att finnas kvar i styrelsen
samt vara ordförande i Namibia. Vi riktar ett stort
tack till Anders med anledning av detta arbete men
hoppas samtidigt att han även fortsättningsvis kan
vara med och bidra.
11 års arbete har skapat en stabil organisation och
har lyckats knyta till oss duktig personal, en mycket
kompetens 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 11-årigt perspektiv blicka tillbaka och se vad vi åstadkommit och se att så många
kompetenta personer nu knutits till projektet. Mer
om dem kan du läsa längre fram i dokumentet där
vi presenterar vår styrelse och ambassadörerna.
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PROGRAMUTVECKLING

Sedan starten 2005 har SfL hela tiden arbetat med
att utveckla och förfina de olika program vi erbjuder
elever och lärare i skolorna vi arbetar i. Dels erbjuder vi nu flera olika program utöver det ursprungliga skolprogrammet: vi har mobila hälsokliniker,
vi undervisar i entreprenörskap, i konst och musik,
vi arbetar i låg och mellanstadieskolor, samt med
holistisk hälsa. Men vi utvecklar även kvaliteten i de
olika programmen i termer av innehåll och metodik.
Vi har, med andra ord, hela tiden försökt försäkra
oss om att våra program är relevanta för eleverna
samt att de genomförs på ett professionellt sätt.
Kraven på oss att arbeta än mer systematiskt med
programutveckling har ökat allteftersom intresset
för SfL har ökat. Av detta skäl startade vi förra året
SFL Development Group, vår ’utvecklingsgrupp’.
Gruppen består av tre kolleger från Sydafrika (JeanDaniel Kabati, Precious Dlamini och Per Strand),
två från Namibia (Evelina Kalenga och Emilia Nambahu) och tre från Sverige (Jana Söderberg, Göran
Rudbo samt Viveca Urwitz). Tanken är att gruppen
skall träffas två gånger om året för att diskutera
olika sätt att förstärka SfLs program och arbeta
fram konkreta förslag på material och nytänkande
som organisationen sedan får kommentera och
anamma. Deltagandet från både Sverige och Afrika
möjliggör ömsesidigt lärande och tillfällen att finna
konstruktiva synergier i de sätt vi arbetar.
Gruppens första träff i Stockholm i december 2016
genererade många intressanta diskussioner om
hur SfL bör positionera oss strategiskt i relation till
olika förändringar i omvärlden, såväl globalt som
nationellt i de länder vi arbetar i men även i relation till de olika lokala samhällen där vi arbetar. Ett
exempel på globala trender är de utvecklingsmål

– Sustainable Development Goals – som leder FNs
arbete. Ett annat är den globala satsningen för att
stoppa den snabba spridningen av hiv bland flickor
och unga kvinnor i södra Afrika. SfL måste bli bättre
på att kommunicera hur vårt arbete på lokal nivå bidrar till att nå dessa nationella och globala utvecklingsmål. Detta är viktigt inte minst för vår strävan
att övertyga statliga och internationella aktörer att
de bör bidra till finansieringen av vår verksamhet.
Men gruppen diskuterade även sätt att försäkra oss
om att vårt arbete faktiskt leder till resultat. SfL har
redan ett väl utvecklat system för att utvärdera effekterna av vårt arbete bland eleverna i våra skolor.
Men vi kan göra detta än bättre och mer effektivt. Vi
kommer utveckla olika IT-lösningar för att rapportera och samla in data, och vi kommer komplettera
statistiska analysmetoder med olika metoder för att
intervjua elever och lärare på ett systematiskt sätt.
Den bästa typen av utvärdering är den som kombinerar statistiska analyser med röster från dem som
deltar i och är direkt påverkade av våra program.
Ytterligare ett sätt att stärka SfLs arbete är för
gruppen att gå igenom de olika arbetsmaterial och
manualer som används i våra olika program ute i
skolorna. Vi måste försäkra oss om att detta material är uppdaterat vad gäller fakta och att de olika
programmens material är koordinerade på bästa
sätt så att hela SfL kommunicerar samma budskap
och använder samma grundläggande metodik i
alla våra program och i alla våra skolor. Till detta
är kopplat en genomgång och förstärkning av hur
vi tränar ny personal och inspirerar och vidareutbildar personal som arbetat i SfL under flera år. Vi kan
bara förvänta oss att förändra ungdomarnas
attityder och beteenden om vår personal känner sig
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motiverad och utstrålar en genuin kraft och ledarskap såsom förebilder för eleverna i skolorna.
Utvecklingsgruppens arbete med dessa och andra
frågor kommer presenteras och diskuteras vidare
under två möten under 2017 för att sedan presenteras för organisationen mot slutet av året. SfLs
satsning i tid och resurser på det arbete som utvecklingsgruppen gör är en indikation på att vi tar

vårt arbete i skolorna på största allvar. Vi vill försäkra oss om att vårt arbete är baserat på evidens
och gedigen erfarenhet, och att det genomförs på
ett systematiskt och professionellt sätt. Det är först
då som vi verkligen bidrar till att finna hållbara
lösningar på de problem som i dagsläget förnekar
ungdomar chansen att drömma och möjligheten att
förverkliga sina drömmar.
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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 fyra sådana analyser – år 2010, 2012, 2015
och 2016. 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 uMkhanyakude i KwaZulu-Natal – ett distrikt som är särskilt
drabbat av fattigdom och HIV – så har SfL-skolorna
i genomsnitt 30% färre tonårsgraviditeter.
Den utvärdering vi gjorde i 2016 genomfördes endast i SfL-skolorna i Namibias huvudstad Windhoek. Till skillnad från tidigare statistiska analyser så
grundades denna utvärdering på en serie intervjuer
med elever, lärare, rektorer samt andra myndighetspersoner. Utvärderingens metod genererade
en stor mängd berättelser och åsikter om SfL och
det arbete vi gör i skolorna. Den åsikt som starkast
genomsyrade rapporten innebär en spännande
utmaning för SfL: man var mycket positiv till SfLs
program men samtidigt besviken på att man träffar coachen och får delta i programaktiviteter alltför
sällan. Vi har lyssnat på kommentaren och arbetar
nu för att på olika sätt kunna öka den ’dos’ av aktiviteter och närvaro som SfL erbjuder varje skola.
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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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KONSTPROJEKTET TILL FÖRMÅN FÖR STAR FOR LIFE
Under våren 2016 frågade Dan och Christin Olofsson mig om jag kunde sätta ihop ett gäng konstnärer vars verk skulle auktioneras ut till förmån för Star for Life. Tanken var att vi tillsammans skulle
åka ner till Sydafrika för att där inspireras av människorna, djuren och vildmarken. Eftersom jag
tidigare hade besökte området och då dinerat på den ”back-packer”-lodge som tillhör Thanda, fick
jag omedelbart en vision av ett konstnärskollektiv i de 23 hyddorna som utgör Intibane, Thandas
vandrarhem. Där! tänkte jag, skall vi bygga en gigantisk atelje med stafflier, dukar, färger och paletter där konstnärerna kan arbeta fritt. I gengäld donerar de fin konst som vi kan sälja för att hjälpa
Star for Life; arbetet skulle vara inspiretat av Zulu-land.
Jag fick fria händer att skapa det som kom att bli Art-Project Thanda, 2016. Tillsammans med Leticia Lopez Orozco, Paloma Porraz, och Niclas Forsman på Stockholms Auktionsverk, sattes ett gäng
på 18 konstnärer, fyra konsthistoriker och författare, en filmare och fyra assistenter ihop. Det blev
en samling personligheter från Sverige, USA och Mexico, varav några är mycket kända och andra på
väg. Gemensamt för de alla är att de är passionerade konstnärer med en själfull och stark förankring i det fundamentalt mänskliga: Vårt starka band till naturen, dess själsvärld och kraft samt till
den gudomliga skönhet som vilar i allt gott: människans strävan och den vilda otuktade naturen i
förening. PENs världspresident, Jennifer Clement, åkte varje morgon till sin ”egen” klass och spenderade dagen med barnen; hon har skapat en stark och berörande berättelse om vår resa; de andra
inledde dagen med safari kl 5 och kom tillbaka till Intibane med massor av inspiration.
Tillsammans påbörjade vi alla de verk som i januari, 2018, skall visas i en stor grupputställning
på Stockholms Auktionsverk, för att sedan auktioneras ut. Tack vare Kol-Arts generösa materialbidrag kunde vi förse samtliga målare med färg och penslar – en container full av konstnärsmaterial
anlände till lodgen ett par dagar innan projektets början.
Efter hemkomsten från Sydafrika har konstnärerna fortsatt sitt skapande i sina respektive ateljer i
Los Angeles, New York, Stockholm, Mexico City och Berlin.
JOHAN FALKMAN
Konstnär och projektledare
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PostkodLotteriet gör skillnad!

Svenska PostkodLotteriet drivs av Novamedia Sverige på uppdrag av den ideella föreningen Svenska
Postkodföreningen. Målet med verksamheten är att bidra till ett starkt civilsamhälle genom att erbjuda
underhållande lotterier, vars överskott går till ideell sektor. Sedan starten 2005 har PostkodLotteriet
genererat 8,3 miljarder till lotteriets förmånstagare, varav Star for Life har fått drygt 83 miljoner kronor.
Star for Life har varit förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet sedan 2012. Cecilia Bergendahl,
lotteriföreståndare för Svenska Postkodföreningen, tillika Managing Director på Novamedia Sverige säger:
”Tack vare alla lottköpare kan vi bidra till Star for Lifes viktiga arbete med att stärka ungdomars självkänsla
och ge dem inspiration att förändra sina liv. Det är vi oerhört stolta över.”
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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 har från 2016 tre mobila team med fordon som verkar i KwaZuluNatal, 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
2016 kunnat påbörja arbete i de mobila testklinikerna. Arbetet leds 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!
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
2016 skapat engagemang hos drygt 5000 ungdomar
och körsångare i 20 städer.
Marching for Love har under två skolläsår (från
höstterminen 2014 vårterminen 2016) tillsammans
med Fryshuset arbetat med mångfald och tolerans
i högstadie och gymnasieskolor i hela 35 svenska
kommuner. Initiativet från PostkodLotteriets Specialprojekt, har vävts in i Star for Loves unika
konserter med Triple & Touch , Star Choir, och
Musikcoachen Thandiwe Mazibukho från Sydafrika,
och därmed fungerat som en ny mötesplats för
elever från olika skolor runt om i Sverige.
Grundtanken har varit att kombinera Fryshusets
kunskaper kring ett modernt ungdomsarbete med
Star for Lifes meriterade metoder och konserter.
Detta har mottagits oerhört positivt av såväl lärare,
elever och publik på de orter Marching for Love besökt.
Under våren 2016 genomfördes 7 stora konserter
med Star Choir och Triple &amp; Touch som också
avrundade samarbetet med Fryshuset. På turnén
medverkade Eric Gadd och Gladys Del Pilar samt
Star for Life ambassadören Caroline Larsson som
inspirerande föreläsare. Inför konserten i
Lisebergshallen i Göteborg bjöds i samarbete med
Göteborg & Co in 500 nyanlända flyktingar från
boenden till en gratis extrakonsert. Detta blev ett
mycket uppskattad initiativ och en mycket beröran-

de möte mellan människor från olika kulturer där
mångfald och tolerans stod i centrum.
En annan höjdpunkt på denna turné var konserten
på ett fullsatt Cirkus då 600 ungdomar från hela
Stockholm sjöng tillsammans med stort artistuppbåd med bla Ulrik Munther och artister från låtskrivarprojektet ”Thanda Sessions”, såsom Sarah
Sheldrake, Josh Records och Paddy Dalton från
England.
Inför hösten 2016 fick vi förtroendet av Star for
Lifes styrelse att på egen kraft fortsätta turnéverksamheten även utan stöd från PostkodLotteriet.
Tillsammans med vår skolkontaktansvarige Lois
Petersson bokade och genomförde vi således ännu
en turné, denna gång på 14 orter. Som gästartist
medverkade Mollie Lindén, en ung, fantastisk
sångerska och förebild som nu även är utnämnd till
Star for Life ambassadör. ”Girlpower”! Turnén blev
både en publik och musikalisk succé och gav ett bra
överskott.
God hjälp med ekonomin för turnéerna har vi även
fått från Star for Lifes partners Skandia och Nordea
Private Banking som köper biljetter och gör
kundträffar i samband med många av konserterna
vilket vi är mycket tacksamma för. Detta är ett
utmärkt sätt att synliggöra både företagen och
samarbetet Star for Life och som vi uppmuntrar fler
partners att göra.
Förutom de offentliga konserterna uppträder vi
även på tex företagsevents för att skapa intresse
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och hitta nya partners till Star for Life.
Inför 2017 jobbar vi oförtrutet vidare med vårt
uppdrag att skapa nya konserttillfällen, dels på nya
platser vi aldrig besökt men också i de städer som
önskar att vi skall komma tillbaka, vilket glädjande
nog är många. Vi får fantastisk respons från såväl
elever, lärare och publik på att våra konserter
faktiskt gör skillnad, vilket uppmuntrar oss att
fortsätta. Framöver försöker vi också fördjupa
samarbetet med Svenska SfL och skapa fler
synergier inom Star for Life Group för att uppnå
ännu bättre resultat.

Stort tack till det fantastiska teamet kring turnésällskapet Marching for Love, utan Er hade det
aldrig fungerat!
GÖRAN RUDBO & KEN WENNERHOLM
Turnéproducenter och konstnärliga ledare
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THANDA SESSIONS
Thanda Sessions låtskrivar-camp blev återigen en succé när 11 internationella låtskrivare
samlades i KwaZulu-Natal i slutet av oktober-16. Teamet bestod av Jake Isaac (Virgin Records), Operating Artistic Director - Paddy Dalton (BMG), Phil Cook (Kobalt), Sam Klempner, Jon Eyden, Rachel Furner (Universal), Ellen Tollbom (Snowflake), Jess Hall, Soren
Mikkelson, Jez Ashurst (BMG) och förstås vår Mentor & Artistic Director - Moh Denebi.
De första dagarna tillbringades i Hluhluwe. Teamet besökte traktens skolor och fick se
hur skolbarn lever dag för dag – i hemmet och i skolan. Dessa besök är helt avgörande
för att inspirera teamet. I slutändan påverkar denna influens kvalitén på materialet som
produceras – men kanske ännu viktigare de texter som skrivs till sångerna.
Väl på Thanda dag tre började själva låtskrivarfasen och gruppen delades in i ett flertal
produktionsteam. Jake, vår artist, jobbade främst med sånger till sitt eget kommande
album. Den första dagen gick i Star for Lifes tecken, dvs sånger att använda i Star for Lifeprogrammet, såsom exempelvis låten ”Freedom” från 2015. Resten av veckan ägnades åt
låtmakeri på högsta nivå - tillägnad världmarknaden.
Under veckan färdigställdes hela 23 sånger. Redan nu används ett flertal av låtarna i ”Dance Acts” såsom Martin Garrix och Tiesto men används även på DiscoWax i Danmark och
av Kygo i England. Jake Isaac har också bekräftat att hans sång ”Willing to Love”, som han
skrev tillsammans med Jez Ashurst, kommer att släppas senare under 2017.
Thanda Sessions fortsätter att producera fantastiska sånger och att sprida medvetenhet i musikindustrin. Höstens camp 2017 kommer att bestå av vår mest namnkunniga
grupp bestående huvudsakligen av låtskrivare från England. Utvecklingen går åt rätt håll.
Thanda Sessions har en oerhörd potential, vars ständigt växande låtbibliotek verkar för att
sprida god PR kring Star for Life.
PADDY DALTON
Operating Artistic Director
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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.
11 års arbete har skapat en stabil organisation.Vi
har ett 10-tal anställda i Sverige samt cirka 70 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 11-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

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

ALF SVENSSON
Ordinarie ledamot
F.d. EU parlamentariker
F.d. biståndsminister
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 Smittskyddsinstitutet.

ANDERS DAHLVIG
Ordinarie ledamot
Ordförande i Inter Ikea
Holding BV
F.d. vd för IKEA
Styrelseledamot i H&M, Axel
Johnson AB & Oriflame AB

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 insamlingskontor i
Stockholm.

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

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

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
■ Moh Denebi, musiker
■ Anna Dyhre, föreläsare
■ Christer Olsson, föreläsare
■ Jonas Björkman, tennisprofil
■ Ulf Wagner, stjärnkock & krögare
■ Jonathan Johansson, musiker

28

29

30

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
Lindéngruppen,
Vestas,
PRIMÄR Fastighetsförvaltning
och
Nordea Private Banking.
Trevlig läsning!
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LINDÉNGRUPPEN
Lindéngruppen är ett familjeägt företag med fokus på
hållbar och långsiktig utveckling av industriföretag.
Gruppen äger och utvecklar framgångsrika företag
som kan leda övergången till en hållbar värld.
Lindéngruppens största innehav är Beckers, global
ledare inom färgprodukter för industriell ytbehandling; ColArt, världens största leverantör av konstnärsmaterial; och Höganäs AB, världens ledande
tillverkare av metallpulver. Lindéngruppens bolag har
en global närvaro med mer än 5 000 anställda i över
35 länder.
Jenny Lindén Urnes, Lindéngruppens ägare och
ordförande, sätter företagets engagemang i Star for
Life i ett större sammanhang:
”En bra utbildning är den viktigaste vägen för unga
människor att uppfylla sin fulla potential. Den övertygelsen har varit ledande i Lindéngruppens samhällsengagemang från första början. Kunskap ger

människor verktyg för att ta makten över sina egna
liv. För oss har engagemanget i Star for Life passat
väl in i denna grundfilosofi. Att vi gör det i de
samhällen där vi är aktiva som företag är också
viktigt. Eftersom vi vill, kan och ska bidra till
utvecklingen på de platser där vi har verksamhet.”
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VESTAS
Vestas med huvudkontor i Danmark är världens
största vindkraftsproducent. Företaget omsätter
cirka 100 miljarder kronor per år och har produktion
av vindkraftverk i 5-6 europeiska länder samt Kina,
Indien, USA, Brasilien och Sydafrika.
Vestas har levererat vindkraft i 75 länder.
22 000 personer är anställda inom företaget. Det är
intressant att ta del av siffror som dessa om man
betänker att företaget för 30 år sedan tillverkade jordbruksmaskiner i Danmark men idag är världsledande
inom vindkraft före företag som Siemens och
General Electrics. Man har idag 25-30 procent av den
globala marknaden för vindkraft, utanför Kina, samt
en 40-50 procentig marknadsandel i Sydafrika.
Vestas tog beslut att från 2016 stödja en skola i

Sydafrika. VD:n Anders Runevad utvecklar varför
Vestas valt Star for Life:
”Det beror på två faktorer. Vi har tagit ett principbeslut om att vårt csr-engagemang skall fokusera på
utbildning och flickor. Detta gör att Star for Lifes arbete ligger inom rätt segment. Vidare har vi gjort den
bedömningen att Star for Lifes hela koncept där egen
anställd personal utför arbetet i skolorna, borgar
för att inga pengar går till korruption. För oss är det
viktigt att säkerställa att våra medel går oavkortat till
verksamheten. Dessa två faktorer var avgörande för
oss när vi gick in i samarbetet.I Sydafrika måste 1,5 %
av den årliga omsättningen för vårt företag användas
till åtgärder som stärker samhället, och vi har därför
anledning att tro att vårt engagemang kan stärkas
ytterligare på sikt”.
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PRIMÄR FASTIGHETSFÖRVALTNING
Primär Fastighetsförvaltning förvaltar och förädlar andras fastigheter. Huvudkontoret är beläget i
Göteborg men de 400 anställda finns utspridda runt
om i Sverige. Bland de större kunderna kan nämnas
Stockholms Lokaltrafik (en tunnelbanestation kan ses
som en fastighet) samt kommuner runt om i landet.
Företaget har också uppgraderat datakommunikationsnätet i 700 000 hushåll runt om i landet.
Bengt Jildmalm har länge varit en av huvudägarna i
företaget. Han berättar följande om företagets engagemang:
”Beslutet att stödja utbildningsinsatser i Sydafrika
togs efter det att vi hade möjlighet att på plats se
verksamheten. Personligen tycker jag att det är bland
det bästa man kan göra att besöka en skola i Afrika
och se det arbete som Star for Life utför. Det ger så
otroligt mycket tillbaka. Personalen reagerade också
med stolthet över vårt engagemang när vi berättade
om det. Ett år beslutade de anställda att avstå jul-

klappar till personalen och istället skänka pengarna
till stipendier till elever på företagets egna skola. Det
har varit mycket positivt för hela företaget att ha ett
engagemang som detta. Vi ger stöd till verksamhet i
både en high school samt en primary school”.
Bengt och hustrun Jutta har också på ett mera privat
plan engagerat sig i eleverna på skolan. Två ungdomar ges regelbundet stöd för att kunna fullfölja sina
universitetsutbildningar. Under våren 2017 gör paret
sin fjärde resa för att kunna besöka sin skola och
möta de två elever som de ger stöd till.
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NORDEA PRIVATE BANKING
Nordea Private Banking arbetar med att utveckla
morgondagens förmögenheter. Våra engagerade rådgivare går steget längre för att hjälpa våra kunder att
nå sina personliga mål. Vi visar också på möjligheten
att använda kapitalet för att göra gott inom områden
de brinner för. För Nordea Private Banking är det
viktigt att ta ställning och att påminna om de positiva
krafter som finns i samhället. Att göra skillnad - det
är vad det handlar om.
Inför valet av organisation att stödja frågade vi våra
kunder vad som var viktigt för dem. Ledorden ungdomar, utbildning, hälsa och Afrika var det som tydligast engagerade. För oss är det också viktigt med en
liten och transparent organisation, låga administrationskostnader och en tydlighet vad pengarna går till.
Star for Life stämde in på samtliga punkter.
- Vi är stolt samarbetspartner till Star for Life sedan
2010 då vi gick in som skolsponsor för Kufezekile
High School i Sydafrika, berättar Ninni Franceschi,

chef för Nordea Private Banking i Sverige. Mer än
130 av våra kunder har valt att tillsammans med oss
besöka skolan de senaste åren. Vi är så glada att
engagemanget smittar av sig - från 2017 stöttar vi
tillsammans med några kunder även Safari Primary
School.
Musiken ger oss möjlighet till glädje i två led. Vi bjuder våra kunder att uppleva Star for Lifes konserter
runt om i Sverige, och vi bidrar då till att fler ungdomar kan ta del av programmet.
Så här skriver en av våra kunder: ”Hjärtligt tack för
en oförglömlig kväll! Jag känner mig stolt att vara
Nordeakund och på det sättet få vara med och stödja
ett så behjärtansvärt projekt”
- Vårt bidrag förändrar liv och skapar nya förutsättningar för unga människor. Den här satsningen
känns så rätt, avslutar Ninni Franceschi.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
BESKRIVNING AV HUR STAR FOR LIFE
FULLGJORT SITT ÄNDAMÅL
Star for Life’s sammanlagda intäkter uppgick till totalt 22 494 862 kronor (Insamlade medel + konsertnetto) under verksamhetsåret 2016. Av dessa medel
så har 12 855 044 kronor direkt överförts till våra
mottagarländer, Sydafrika och Namibia.
Under december 2015 överfördes dessutom 3,2
mkr som ett förskott för 2016 och totalt med dessa
förskottsmedel, så fick våra mottagarländer sammanlagt 16 055 044 kronor för sina verksamheter
under 2016. Förutom de överförda medlen, så användes 3 280 942 kronor såsom ändamålskostnader
i form av informationsspridning och uppföljning av
verksamheten samt 1 601 666 kronor till genomförande av specialprogram i Sverige (Mångfalds-,
Musik-, Särskoleprogram samt ett specialanpassat upplägg av Star for Lifes hela program för SOS
Barnbyar). Totalt så gick 78 % av intäkterna till ändamålet. (Ändamålskostnader/insamlade medel)
Då skall vi också beakta att 2,4 mkr redovisades
som ett överskott, med syfte att stärka soliditeten
inom vår verksamhet. Om vi drar ifrån detta belopp
från insamlade medel, så användes 87 % av disponibla insamlade medel 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 revisionens 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, vår monitoringverksamhet och årliga besök, så kan vi också få möjligheten att följa upp så att vårt ändamål uppnås. Vi är
glada till att kunna se 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 den utveckling elever som deltar i programmet visar och det
ökade antalet elever som får möjlighet att studera
vidare och därmed möjligheten att förverkliga sina
drömmar. Deras deltagande har också bidragit till
en ökad självinsikt och tro på sig själv, vilket ytterligare har bidragit till en sundare livsstil bland dessa
ungdomar. Allt detta har möjliggjorts genom våra
skolsponsorers extra anslag för stipendier och har
samtidigt 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:
2. Yrkesprogram som inkluderar följande:
■ Träning av lastbilsmekaniker på Volvos yrkesskola
i Durban
■ Träning av grönsaksodlare
■ Särskilt stöd till elever som vill läsa vidare för
teknisk utbildning
■ Genomförande av starta eget kurser för blivande
småskaliga entreprenörer
3. Partnerskolor:
Ett särskilt program där ungdomar från anslutna
Star for Life-skolor i Sydafrika och Namibia får
kommunicera med ungdomar från partnerskolor i
Sverige via olika digitala och analoga kanaler. Målet
är att bryta ner kulturella skillnader och skapa en
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bättre förståelse för varandra och acceptera varandras kulturella bakgrunder.

stark känsla och tro på Star for Life-programmets
betydelse för unga människor.

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

Det är också glädjande att konstatera att ett antal
nya skolsponsorer tecknade avtal med Star for Life
under 2016 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
med Triple & Touch och Star Choir.

RESULTAT
Enligt en oberoende utvärdering utförd av Health
and Development Africa (HDA) så kan vi peka på
följande resultat för de elever som deltar i Star for
Life-programmet:
■ 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 -programmet i olika skolor i både Sydafrika och Namibia. Förutom dessa sponsorer, så är PostkodLotteriets bidrag på nio (9) miljoner kronor en starkt
bidragande orsak till att Star for Life-programmet
utvecklats ytterligare under 2016. 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 högre studier eller genom sponsring av särskilda ”Skill”-program. Detta visar på en

Förutom de årliga konserterna med Star Choir, så
har också särskilda event arrangerats för att samla
in medel till vår verksamhet, som inbringade totalt
0,6 mkr. Bland dessa så kan nämnas:
■ Särskilda event kallade Tjejkvällar med föreläsare
■ Golfevent, kallat ”Slaget för det goda”
■ Pantinsamlingar genom Sigmas personal
Vi har under ett par års tid också fått väsentliga belopp 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.
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.
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Som framgår av den finansiella redovisningen så
redovisar Star for Life ett överskott för 2016 på
2 210 691 kronor. Styrelsen föreslår att överskottet
på 2 210 691 kronor överföres till ny räkning.
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RESULTATRÄKNING
Text

2016

2015

Gåvor

3 215 785

1 593 120

Bidrag

18 919 838

21 208 910

3 992 519

7 653 463

26 128 142

30 455 493

Verksamhetsintäkter:

Not
2

Övriga intäkter

Summa Verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader:
Insamlingskostnader

3

5 208 825

3 595 034

Ändamålskostnader

4 och 5

17 737 652

25 344 524

Administration

5 och 6

997 310

920 430

23 943 785

29 859 988

2 184 357

595 505

5 951

6 243

Övriga finansiella intäkter

24 458

1 622

Räntekostnader

-7 015

-3 640

Övriga finansiella kostnader

-1 584

-14 157

Neskrivning av värdepapper

14 078

-14 078

Bankkostnader

-9 554

-12 200

Summa
Verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat
Finansiella intäkter och
kostnader:
Ränteintäkter

Resultat från finansiella poster
Årets Resultat

26 334
2 210 691

-

36 210
559 295
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BALANSRÄKNING
Text

Not

2016-12-31

2015-12-31

85 803

84 447

Kundfordringar

637 560

783 966

Övriga fordringar

179 959

10 711

Tillgångar:
Omsättningstillgångar:
Lager

Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

8

5 814 022

8 769 307

Kortfristiga placeringar

9

9 200 000

9 185 922

Kassa och bank

10

1 994 793

2 891 135

17 863 098

21 725 488

17 912 137

21 725 488

Stiftelsekapital

2 952 524

2 393 229

Årets resultat

2 210 691

559 295

Summa eget kapital

5 163 215

2 952 524

188 975

309 877

Summa omsättningstillgångar

Summa Tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital:

Kortfristiga skulder:
Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

11

11 243 243

17 468 793

Övriga kortfristiga skulder

12

51 647

378 092

Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

13

1 265 057

616 202

12 748 922

18 772 964

17 912 137

21 725 488

Summa skulder

Summa Eget kapital och skulder
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Text
Ingående balans
Utnyttjande

Eget kapital
2 952 524
0

Årets resultat

2 210 691

Totalt Eget kapital

5 163 215
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FÖRKLARING TILL NOTER
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 inte villkoren 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 lämnar 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 att villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. 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 intäktförs när evenemanget äger rum. Sponsring intäktförs över den period
som 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 intäktförs normalt vid leverans. All försäljning redovisas
efter avdrag för moms och eventuella rabatter.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls, insamlings- och administrationskostnader.
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Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som stiftelsen har för att uppfylla sitt ändamål.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader är sådana kostnader som stiftelsen har 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:

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Gåvor från privatpersoner
Summa gåvor

2016			

2015

3 215 785		
3 215 785		

1 593 120
1 593 120

Bidrag som redovisats som intäkt:
Bidrag från företag
Bidrag från organisationer
Bidrag från föreningar
Bidrag från vänortsskolor
Bidrag från privatpersoner
Summa bidrag

5 254 775		
13 190 251		
0		
20 671		
454 141		
18 919 838		

6 684 557
14 064 533
9 190
52 874
397 756
21 208 910

Konsertintäkter
Intäkter PR resa Sydafrika
Galamiddag 10-årsjubleum
Övriga intäkter
Summa övriga intäkter

3 815 961		
0		
0		
176 558		
3 992 519		

3 564 915
157 500
2 584 901
1 346 147
7 653 463

Not 3, Insamlingskostnader:

2016		

2015

Not 4, Ändamålskostnader:

2016		

2015

Konsertkostnader
Resekostnader
Kommunikation
Konsultarvoden
Event omkostnader
Försäljningsprovision
Kundträffar
Programvaror (Insamlingsregister)
Tryck och säljmaterial
Jubileumsmiddag
Personalkostnader
Övriga insamlingskostnader
Totala Insamlingskostnader

Reseomkostnader för möten och uppföljning
Kommunikation
Konsultarvoden
Monitoring arvode
Personalkostnader

3 633 280		
145 838		
19 184		
54 926		
204 666		
129 119		
55 566		
12 523		
113 805		
0		
748 707		
91 211		
5 208 825		

205 187		
65 490		
206 849		
532 440		
1 813 121		

1 909 085
52 612
10 163
57 422
0
0
56 157
56 539
45 446
731 215
601 391
75 004
3 595 034

200 015		
68 993
533 754
0
1 981 146
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Jubileumsresa/PR Resa Sydafrika
Produktion av jubileumsbok
Mångfaldsprojekt kostnader
Särskoleprojekt kostnader
Thand Session projekt kostnader
SOS Barnbyar Program
Juridisk assistans
Utvecklingskostnader
Övriga ändamålskostnader
Aktivitetsstöd Star for Life, Namibia
Aktivitetsstöd Star for Life, Sydafrika
Skolstipendier Sydafrika
Övriga gåvor Sydafrika
Medel till Mobila kliniken
Totala Ändamålskostnader

187 645		
0		
334 500		
531 876		
608 727		
126 563		
112 372		
87 122		
70 716		
1 340 302		
8 766 642		
79 446		
53 104		
2 615 550		
17 737 652		

1 302 687
243 581
1 547 648
464 475
446 130
0
0
0
192 238
2 161 192
13 574 827
824 733
253 105
1 550 000
25 344 524		

Not 5, Löner och ersättningar: Löner,
andra ersättningar och sociala kostnader

2016		

2015

Styrelse
Generalsekreterare
Biträdande Generalsekreterare
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar

45 465		
566 808		
31 553		
1 705 341		
2 349 167		

11 639
547 884
286 569
1 242 548
2 103 774

Sociala kostnader
- Varav pensionskostnader

865 720		
(272 005)		

937 134
(395 665)

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare
2016		
Styrelseledamöter
6		
Antal på balansdagen
- Varav män
(4)		
- Varav kvinnor
(2)		
Generalsekreterare och andra ledande befattningshavare
Antal på balansdagen
2		
- Varav män
(2)		

2015
5
(4)
(1)
2
(2)

Stiftelsen har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande ställning.
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Not 6, Administrationskostnader:

Lokalhyra
Resekostnader
Svensk Insamlingskontroll årsavgift
FRII Medlemsavgift
Styrelseomkostnader
Personalkostnader
Försäkringspremier
Revisionsarvode
Övriga kostnader
Totala Administrationskostnader

2016		

2015

2016		

2015

114 104		
42 711		
14 081		
3 000		
45 465		
651 618		
14 306		
62 500		
49 525		
997 310		

59 816
2 980
10 954
3 000
26 773
581 355
14 483
161 563
59 506
920 430

Not 7, Leasing:

Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 114 tkr.
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:
Inom 1 år

240		

60

Stiftelsen leasar enbart kontorslokaler. Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2018.

Not 8, Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

2016		

2015

Projektbidrag SFL, Sydafrika förskott
Förskott kostnad Namibia 10-årsjubileum
Förbetalda resor
Upplupen intäkt Malmö milen
Upplupen intäkt Golf Event
Upplupen intäkt försäljning av CDs
Totala förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

5 414 358		
142 714		
0		
0		
250 000		
6 950		
5 814 022		

8 650 000
0
35 107
77 250
0
6 950
8 769 307

Not 9, Obligationer, värdepapper

2016		

2015

Danske Capital AB (nominellt värde)
Catella Avkastningsfond
Simplicity Likviditet
Nedskrivning enl. värdebesked
Totalt värde värdepapper

0		
5 000 000		
4 200 000		
0		
9 200 000		

4 200 000
5 000 000
0
14 078
9 185 922
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Not 10, Kassa och bank

2016		

2015

Not 11, Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag

2016		

2015

Not 12, Övriga kortfristiga skulder

2016		

2015

Not 13, Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

2016		

2015

264 625		
48 463		
74 157		
129 006		
365 806		
383 000		
1 265 057		

239 659
40 582
57 952
117 147
160 862
0
616 202

Kassa
Sparbanken Skåne
Nordea Plusgirokonto (90-konton)
Totalt banksaldo

Postkodlotteriet, Mångfaldsbidrag
Postkodlotteriet, Särskoleprojektbidrag
PostkodLotteriet, Musikprojektbidrag
PostkodLotteriet, Mobil klinik projekbidrag
PostkodLotteriet, projektledning Mobil Klinik
Skolsponsorbidrag
Total skuld ej utnyttjade bidrag

Momsskuld
Personalens källskatt
Avräkning kostnader SFL Sydafrika
Övriga kortfristiga skulder
Totala övriga kortfristiga skulder

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Beräknade upplupna sociala avgifter
Löneskatt på pensionskostnader
Övriga upplupna kostnader
Förutbetald intäkt
Totala upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter

5 000		
1 985 426		
4 367		
1 994 793		

0 		
2 598 770		
2 391 273		
5 383 200		
870 000		
0		
11 243 243		

0		
51 647		
0		
15 610		
67 257		

4 540
2 869 353
17 242
2 891 135

353 147
4 720 646
3 000 000
7 950 000
945 000
500 000
17 468 973

50 739
43 523
140 765
143 065
378 092
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Not 14. Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut
Under detta avsnitt så vill vi framhålla följande
ekonomiska händelser som hänt under början
av 2017 och som har påverkat vår likviditet:
■ Under januari erhöll vi 2 miljoner kronor såsom
en aktieutdelningsgåva
■ Under mars erhöll vi som förmånstagare hos
PostkodLotteriet sju (7) miljoner kronor. En minskning med två (2) miljoner kronor i jämförelse med
2016.
■ Under januari så erhöll vi 0,2 mkr såsom ett ekonomiskt bidrag för genomförande av våra konserter
under våren 2017.
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 storkörskonserter i svenska
skolor med inriktning på ”Mångfald och Tolerans”.

Not 15, Förslag till vinstdisposition		
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa

2 952 524
2 410 691
5 363 215

Styrelsen föreslår att dessa disponeras på följande sätt:
Balanseras i ny räkning				

5 363 215

49
STYRELSENS UNDERSKRIFTER
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Produktion: Star for Life

Tryckproduktion: CAA Tryckeri AB, Malmö 2017
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info@starforlife.se
www.starforlife.org
Dockplatsen 1, 211 19 MALMÖ

