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Star for Life (SfL) 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 SfL idag bedriva ett förebyggande arbete på cirka 120 skolor
i Sydafrika och Namibia. Cirka 100 000 elever per år går idag i Star for Life – skolor och under de 14 år som
verksamheten bedrivits, har 300 000 ungdomar genomgått 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.
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Generalsekreteraren har ordet
Ännu ett verksamhetsår för Star for Life (SfL) är till ända – det
trettonde sedan starten 2005. Det finns alltid väldigt mycket att
berätta och jag brukar använda detta utrymme till att göra några
personliga reflektioner.
För det första vill jag nämna att verksamheten ständigt expanderar. Att bli större är kanske inte ett ändamål i sig, men måste
ändå ses som att det vi arbetar med gör oss intressanta för
nya partners. Den skrift du nu läser är en årsberättelse för den
svenska insamlingsstiftelsen. Men det kan vara värt att notera
att det av juridiska skäl finns ytterligare Star for Life organisationer i Sydafrika, Namibia och Sverige – som alla arbetar operativt
med att implementera våra skolprogram. Tillsammans omsätter
vi idag cirka 40 mkr.
När vi ser tillbaka på 2018 finns det ett par saker som är särskilt intressanta att nämna. Sedan drygt två år tillbaka har vi en
utvecklingsgrupp med medlemmar från Sydafrika, Namibia och
Sverige. En grupp av verkligt erfarna, kunniga och insiktsfulla
pedagoger. De har genomgått vårt programmaterial och särskilt
skrivit lärarhandledningar till vår personal. Att ha ett bra material är viktigt ur två aspekter. Dels är det viktigt för vår personal att ha tillgång till ett sådant material när de arbetar på
skolorna. Men det är också viktigt ur ett insamlingsperspektiv.
Vi har under ett antal år tyckt att vi nått en nivå där vi borde
kunna attrahera större institutionella givare. För detta krävs ett
bra programmaterial. Under maj månad kunde gruppen leverera
huvuddelen av vårt nyskrivna material till styrelsen.

Det var därför med mycket stor glädje vi kunde notera att vi under sommaren fick ett genombrott mot en större institutionell
givare när USAID gav oss ett stöd på över 10 mkr för att starta
16 nya skolor i Namibia. Medlen från USAID syns ej i denna årsredovisning eftersom de ges direkt till vår organisation i Namibia.
Vi kommer därför, när detta implementeras under våren 2019, att
ha verksamhet i närmare 150 skolor inklusive skolorna i Sverige.
Vi har för närvarande ansökningar ute hos liknande partners där
vi har ett gott hopp om framgång. Detta är mycket intressant.
Att vi lyckas få stöd av denna typ av givare är ett erkännande
av vår verksamhet och det material vi använder. Det är givetvis
mycket glädjande. Samtidigt vill vi slå vakt om alla våra traditionella givare, både företag, organisationer och privatpersoner.
Vi är väldigt glada över vår stora grupp av givare eftersom det
skapar en levande organisation. Det är väldigt stimulerande för
oss att ta del av alla de aktiviteter som sker ute i landet till stöd
för vår skolverksamhet. Detta brukar manifesteras årligen på vår
s.k. partnerdag då vi alla får ta del av alla de aktiviteter som sker.
Jag vill därför passa på att tacka alla medlemmar i denna vår
familj. Alla enormt hårt arbetande anställda, organisationer, företag och privatpersoner. Vi har gjort det möjligt för flera hundratusen ungdomar att kunna genomgå vårt skolprogram.

Sam Olofsson
Generalsekreterare
Star for Life
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Verksamhetsberättelse 2018
Star for Life har nu arbetat 13 år i Afrika. Det är med tillfredställelse som vi lägger till nya år till vår historia eftersom vi anser att
just långsiktighet är viktigt för att nå framgång. Det är också med
tillfredställelse vi kan notera att vi har fler partners än någonsin.
Det kan i detta sammanhang vara viktigt att förklara hur Star
for Life är uppbyggt. Denna årsberättelse täcker den svenska
insamlingsstiftelsens verksamhet. Insamlingsstiftelsen har som
ändamål att samla in medel till utbildande ändamål bland ungdomar i Afrika. För att uppnå detta ändamål får vi bedriva insamling i Sverige samt lämna information. Men för att kunna
implementera vårt koncept i andra länder måste vi registrera
Star for Life–organisationer i Sydafrika och Namibia. Vi har numera också en ideell förening i Sverige som arbetar i de svenska
skolorna d.v.s. totalt finns det fyra Star for Life–organisationer.
Tillsammans samlar dessa fyra organisationer in cirka 40 mkr,
men denna årsberättelse redogör alltså för den svenska insamlingsstiftelsens verksamhet, d.v.s. en av fyra organisationer.
Samtliga organisationer har en gemensam vision:
”A future in which young people are empowered to realize their
dreams as responsible members of a caring community”.
Vi har skapat ett unikt koncept som syftar till att stärka ungdomars självkänsla. På så sätt hoppas vi kunna stödja ungdomar
att förverkliga sina drömmar. Men det är viktigt att framhålla att
vi inte nöjer oss med det. Vi vill stärka ungdomar så att de en
dag ska bli en del av ett samhälle och kunna bidra till samhällets
utveckling, med respekt för demokrati och mänskliga fri- och
rättigheter.
HUR ÄNDAMÅLET UPPFYLLS
Insamlingsstiftelsen bedriver insamling och information i Sverige.
De insamlade medlen lämnas till Star for Life i Sydafrika och
Namibia, där huvuddelen med ”ändamålet” för stiftelsens verkÅRSREDOVISNING 2018 | STAR FOR LIFE

samhet således uppfylls. I stadgarna står det att vi ska bedriva
skolverksamhet bland ungdomar i åldrarna 13–20 år i Sydafrika
och andra afrikanska länder.
Vi beräknar idag att cirka 300 000 elever har genomgått vårt
program i Afrika sedan start. Star for Life bygger inga egna skolor
utan arbetar i det befintliga skolsystemet där ungdomarna redan
finns, vilket gör det mycket kostnadseffektivt.
Star for Life har idag cirka 70 personer anställda i Sydafrika och
Namibia. De arbetar på 119 skolor där vi bedriver vår utbildningsverksamhet, 20 primary schools och 99 high schools. Tillsammans med den svenska delen innebär det cirka 150 skolor. Huvuddelen av vår personal är coacher som arbetar ute på skolor
för att genomföra vårt program. De är utbildade i att genomföra
ett antal workshops och lektioner som vi skapat inom programmet. Dessutom har de mängder av individuella konsultationer
med elever som söker hjälp. Förutom själva arbetet med eleverna ges både lärare och skolledning stöd i olika former. Vissa
lärare utbildas att hjälpa till med det arbete som coachen bedriver
och vi kunde under 2018 dessutom genomföra utbildning av lärare och skolledare. En kurator 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 och
en särskild s.k Skills–coach tränar ungdomar i entreprenörskap.
På våra mobila kliniker arbetar tre hälsoteam. Ett team finns
i norra KwaZulu–Natal, ett i Johannesburg och ett i Windhoek
i Namibia. Teamen genomför hälsoundersökningar på skolelever
samt försöker också få elever att besöka de hälsokliniker som finns
i området. Vi har varit framgångsrika när det gäller benägenhet
att testa sig. 2015 kunde vi visa att av de elever som varit sexuellt
aktiva på våra skolor hade 55 % testat sig för HIV. När vi kartlade
7

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.

I Sverige genomförde vi en större konstauktion på Stockholms
Auktionsverk i januari. Konsten, som producerats i Sydafrika av
en grupp internationella konstnärer för Star for Lifes räkning,
auktionerades ut vid denna mycket välbesökta auktion i Stockholm.

Under februari månad genomför vi vanligen en resa där vi visar
upp vår verksamhet för intresserade partners. Så gjordes även
2018 och vid detta tillfälle firade vi invigningen av arbetet på en
skola som finansieras av företaget Northzone.

I Sverige är vårt viktigaste externa fönster stora offentliga konserter under ledning av Triple & Touch. Vi genomförde en större
turné under våren och en turné under hösten. Under konsertturnéerna hade vi i snitt en publik på cirka 700 personer. Dessutom
deltar vanligen cirka 300–500 elever på scenen vid varje konsert
– så en turné når tusentals människor. Våra musikansvariga
Göran Rudbo och Ken Wennerholm d.v.s. Triple & Touch har i
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många år anordnat dessa musikturnéer runt om i Sverige. Musiken är dessutom ett mycket viktigt inslag i verksamheten i Afrika.
Den fungerar både som ett pedagogiskt verktyg samt som inspirationskälla.
Sedan ett par år tillbaka bedriver vi ett projekt som finansierats av Postkodlotteriet som heter Thanda Sessions. Ett antal
internationella låtskrivare har producerat cirka 80 sånger där
delar av kommande intäkter går till Star for Life. Under hösten
2018 gjorde danska grevinnan Alexandra från Frederiksborg en
inspelning av en låt från Thanda Sessions som väckte mycket
stort intresse i Danmark och spelades flitigt på radio etc.
Star for Life ansökte under hösten 2017 om medel från Postkodlotteriet till en särskild satsning på unga flickor i våra skolor i
Afrika. Projektet lanserades 2018 tillsammans med Hand in Hand
som ansvarade för att utbilda vår personal i entreprenörskap.
Med stor tillfredställelse kan vi berätta att projektet erhöll 12
mkr vid den årliga Förmånstagarfesten. Detta projekt innebär att
tolv nya coacher kommer att anställas på våra skolor i Afrika och
implementeras under första halvåret 2019.
Sedan två år tillbaka har vi samlat våra mest erfarna pedagoger i en utvecklingsgrupp. Syftet har varit att se till att vårt
pedagogiska material håller hög klass. Detta är viktigt ur två
aspekter. Dels utgör det ett nödvändigt stöd för våra coacher
som ska implementera vårt program, dels är det också nödvändigt om vi ska lyckas attrahera stöd från globala aktörer inom
utbildningsområdet. I maj 2018 kunde gruppen lämna över ett
nyskrivet programmaterial med lärarhandledning till styrelsen
för insamlingsstiftelsen. I juni fick vi besked om att USAID var beredd att finansiera 16 nya skolor under tre år i norra Namibia, till
en kostnad på cirka 10 mkr. Innan kontraktet signerades gjorde
USAID en granskning av vårt skriftliga programmaterial – med
andra ord innebar det arbete som utvecklingsgruppen utfört en
absolut förutsättning för detta samarbete. Stödet från USAID är
vårt första större samarbete med en stor global aktör inom vårt
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område. Star for Life ser det som ett stort erkännande att vi nu
nått en mognad och har en kompetens som gör att vi kan erhålla
stöd från denna typ av givare. Det är dock viktigt att framhålla
att medel som dessa inte syns i denna redovisning eftersom de
ges direkt till vår organisation i Namibia.
Star for Life arbetar med förebyggande arbete bland ungdomar.
I skolorna arbetar våra coacher med grupper av elever, och de
coachar även elever individuellt vid behov.
SfL har beslutat att stödja ett något annorlunda initiativ som
bygger på att ge stöd till föräldralösa barn. Projektet som heter
”Dandelion” ger idag stöd till 24 barn inkl. deras ”familjer”. Varje
barn har en egen fadder i Sverige. Deras stöd finansierar en bilburen coach som månatligen besöker barnen och levererar mat.
Under 2018 fattades ett beslut att en norsk insamlingsorganisation ska starta nästkommande år i syfte att bidra till utbildningsverksamhet i Afrika.
Slutligen vill vi även berätta om det arbete som vår ideella förening Motivationslyftet bedriver inom den svenska skolan. Vårt
koncept har anpassats till den svenska skolan och implementeras idag på cirka 40 skolor runtom i Sverige. Utvecklingen av
ett svenskt programmaterial har varit extra viktigt för materialutvecklingen i alla länder, vad som sker i ett land korsbefruktar
ett annat. Med glädje noterar vi att mycket ansedda partners har
beslutat att ge sitt stöd såsom ex. Wallenbergstiftelsen, Allmänna Arvsfonden, Skandia/Idéer för livet och Kronprinsessparets
Stiftelse. Vi har planer på att denna verksamhet ska expandera
kraftigt de kommande åren. Vi vill dock att ni noterar att detta
sker inom den svenska ideella föreningen och inte genom den
svenska insamlingsstiftelsen, som på grund av legala skäl måste
låta insamlade medel gå till Afrika.
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När verksamheten för 2018 nått sitt slut bedriver vi utbildning
på 150 skolor. Den stora tillväxten har skett i Namibia och genom den svenska skolverksamheten. Vi har nått en mognad och
besitter en kompetens som gör att vi erhåller stöd från stora
institutionella givare. Det är mycket glädjande. SfL vill också
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uppmärksamma alla de företag och privatpersoner som genom
olika aktiviteter bidrar till vår mycket framgångsrika och livaktiga stiftelse. Det är oerhört stimulerande att känna energin och
engagemanget som pågår under ett verksamhetsår runtom i
landet för att ge stöd till elever i Afrika.
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INSAMLING
Star for Life erhåller i Sverige bidrag från allmänheten, företag och organisationer. De större bidragsgivarna 2018 var:

VERKSAMHETSFINANSIÄRER
■■Briban Invest

■■Danir AB

■■Postkodlotteriet

■■Martin Gren med familj

SKOLPARTNERS
■■Advokatfirman Lindahl
■■Anders Dahlvig
■■Arenakoncernen
■■Beckers Group (betalar
direkt till Sydafrika)
■■Benders
■■Byggnadsfirman Otto
Magnusson
■■Caroline Larsson
■■Chefsnätverket Close
■■Deloitte

■■DevPort
■■Familjen Claesson
■■Fieldwood Travel
■■Högkullen AB
■■IVT Invest Trading AB
■■Inbox Capital
■■Jana Söderberg/Stina
Palmqvist/ Anna Dyhre/
Eva Frössén
■■Kvadrat Holding
■■Leksell Social Ventures

■■Martin Lundstedt
■■Malmö Arena
■■Måns Hultman med familj
■■NBP Charitable Found.
■■Nordea Private Banking
■■Nordic Waterproofing
■■Northzone
■■Odd Fellow
■■Preservo Holding
■■RC Vaccinationer
■■Sandberg Development AB

■■Sigma Connectivity
■■Sigma IT Consulting
■■Sigma Technology
■■Simonssongruppen
■■Sydafrikaresor
■■UpplandsSpar
■■Vestas (betalar direkt
till Sydafrika)
■■Volvo Trucks (betalar
direkt till Sydafrika)
■■Zacco Group

GÅVOGIVARE
■■1.6 miljonerklubben
■■Alf Svenssons bankett
■■Anders Larsson
■■Anders och Sanna Jarlskog
■■CESA Chalmers
■■Claes Nilsson Farewell Gift
■■Dandelion project
■■Danir
■■Flowcup

■■Gårda Johan Fastighets AB
■■Inger Lundh och Karin
Martinsson
■■Joakim Feldt
■■Krankajen Group AB
■■Lars Göran Adgård
■■Maria Otterling
■■Per–Olov Bergqvist
■■Peab personal

■■Peter Areskog
■■Percy Nilsson
■■Rejlers
■■Roland Levin
■■Roland Söderström
■■Sigma Civil
■■Slaget för det goda
■■Sydsvenska Industri och
Handelskammaren

■■Sven Jemsten
■■Tomas och Eva Unfors
■■Tryggve Johansson
■■Utvecklings AB Nabunum
■■VELUX
■■Zelmerlöw & Björkman
Foundation

Vi vill också varmt tacka våra elva partners som stöttar specifika skolklasser, samt alla våra trogna månadsgivare.
Det är även glädjande att se de personalinitiativ som gjorts under året, där olika personalgrupper inom våra partnerföretag
engagerat sig till förmån för Star for Lifes arbete.
ÅRSREDOVISNING 2018 | STAR FOR LIFE
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Programutveckling
Vår strävan att ytterligare stärka de program vi driver i skolorna
tog två stora steg framåt under 2018, dels i termer av form, dels
innehåll. I projektet ”Daughters of Africa” kommer vi att testa nya
utbildningsmoduler. Efter att ha utvärderat projektet planerar vi
att använda dessa moduler även i våra andra skolor. En av modulerna handlar om entreprenörskap och en annan om sexuell
hälsa och insatser mot könsbaserat våld. Den sammanlagda effekten av projektets tre moduler – personlighetsutveckling, information om hälsa och rättigheter i relation till sexualitet och
kön samt kunskap om och möjligheter till småskalig affärsverksamhet – har visat sig ge bästa möjliga resultat i projekt runt om
i världen, särskilt för flickor och unga kvinnor.

ger på den förra och lägger till nya moment som sammantaget bildar den helhet som är vårt holistiska program för att stärka eleverna och deras möjligheter att lyckas i skolan och i livet därefter.

Parallellt med dessa nya moduler har vi stärkt det ordinarie programmets innehåll genom att ta fram en ny manual för de workshops vi håller två gånger per år för alla elever i skolorna. Dessa
workshops har alltid varit stommen för alla våra program och
insatser. I den första workshopen introducerar SfL symboliken i
vår stjärna och betydelsen av drömmar. Varje ny workshop byg-

Den nya manualen är numera fundamentet för alla våra program
i skolorna i Sydafrika och Namibia. Vi fortsätter arbetet med att
stärka SfLs undervisningsmaterial. I slutet av 2019 kommer SfLs
samtliga utbildningar vara starkare, mer relevanta och mer
effektiva än någonsin.
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För att ytterligare förbättra pedagogiken bjöds alla coacher och
managers in under året för att bidra till en uppgraderad undervisningsmanual för våra tio workshops. Vi diskuterade övergripande teman, olika pedagogiska knep för att behålla elevernas
uppmärksamhet, och vilka specifika formuleringar som blir
bäst när vi diskuterar kulturellt känsliga frågor om sexualitet.
Coacherna tränades i att använda det 100–sidiga dokumentet
och har börjat använda handledarmanualen i sitt arbete.
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Utvärdering och utfall
SfL har regelbundet utvärderat verksamheten. Stiftelsen satsade 2017 på att stärka vår löpande kontroll och analys av alla
utbildningsprogram. Under 2018 började vi tydligt se fördelarna.
Via denna kontroll och analys försäkrar vi oss om att arbetet faktiskt genomförs enligt den plan som gäller för varje coach under
ett år. Det är ju bara om utbildningen genomförs på rätt sätt som
vi kan förvänta oss och att den har avsedd effekt på elevernas
kunskap, attityder och beteenden.
Kontrollen hjälper oss att identifiera exempelvis enskilda coacher
som kanske behöver extra stöd och träning, eller att se i vilka
skolor som rektorer inte ger programmet det utrymme vi har
blivit lovade. Den ger oss även möjlighet att försäkra oss om att
utbildningens olika moduler och teman genomförs på det sätt
som är tänkt. Vi får t.ex. svar på frågor om coacherna håller det
antal klasstimmar som är avsett, eller om de pratar om säkert
sex så ofta som de borde.

Frågan som var viktig att få svar på var varför? Vi förstod snabbt
att coacherna vet att sexuell hälsa är oerhört viktigt för SfL. De
kände dock inte att de själva har tillräcklig utbildning eller ett
tillräckligt bra material för att leda denna diskussion med eleverna. Så snart SfLs ledning förstod detta, bestämde vi att ta fram
en ny manual och arbetsmaterial om dessa teman, samt att ge
coacherna vidareutbildning. Denna vidareutbildning äger nu rum
under 2019 och ett nytt material kommer bli klart under första
halvåret.
Vår kontinuerliga kontroll och analys av utbildningsprogrammets genomförande försäkrar oss om att vi gör rätt saker i rätt
proportion. Även att vi kan korrigera och förstärka vårt arbete
där vi finner brister. SfLs utvärdering och programutveckling är
nära sammankopplade. Tillsammans garanterar de ett effektivt
program till gagn för eleverna, Afrikas framtida ledare och
entreprenörer.

Analysen av den information vi samlade in under 2018 visar att
coacherna, relativt sett, lägger för mycket tid på att prata med
eleverna om deras utbildning och framtida karriär, och för lite tid
på att prata om säkerhet och hälsa i relation till sex och sexualitet. Frågor om elevernas utbildning är viktiga för SfL, men tid
måste också ges till information om och diskussioner kring sexuell hälsa.

ÅRSREDOVISNING 2018 | STAR FOR LIFE
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Christine Joao – Programme Development Manager
STAR FOR LIFE

Firstly – a short introduction of your role within Star for Life
I am currently responsible for program development, training
and support of program implementers, overseeing projects, continuous research in aligning the Star for Life programme with
evidence–based strategies and most importantly communicating
with funders through sponsor reports.
How did you first come in contact with Star for Life?
I joined the organisation as a coach in 2013 and 7 years later I am
still here serving, though as a Programme Development Manager this time. This is because when I was growing up, there were
no Anti–Retroviral Treatments (ART) and we lost a large number
of people to the HIV/AIDS pandemic. Nobody knew much about
the HIV virus and there was a lot of fear around losing loved ones
and community due to this sickness and very little education out
there. This left a desire in me to want to do something about this
problem and be part of the solution. When I heard about Star for
Life from a friend of mine and got to know its vision and objectives, I had to be part of this organisation.
How would you describe your time within
the organisation so far?
We have been able to reach out to more than 100,000 learners
each year. That is not just numbers but lives who have been
transformed through our programmes.

ÅRSREDOVISNING 2018 | STAR FOR LIFE

Personally, what do you strive for in your life?
I strive to leave a legacy in everything I do. We only have today
to make a difference and whether we do it intentionally or unintentionally, everything you do becomes your legacy. Dan and
Christin Olofsson realised that a long time ago, hence the investments in Star for Life. However, we need to learn from those who
have gone before us and build our legacies in our own way. So
as Martin Luther King would say: “If a man is called to be a street
sweeper, he should sweep streets even as a Michelangelo painted, or Beethoven composed music or Shakespeare wrote poetry.
He should sweep streets so well that all the hosts of heaven and
earth will pause to say, 'Here lived a great street sweeper who
did his job well.”
What would you say is your dream for the organisation?
I envision a future in which Star for Life is sustainable and attracting funders locally and from around the globe who are eager to
support an evidence–based programme that is in alignment with
Sustainable Development Goals and Different International and
National Frameworks, this will enable us to expand our areas
of operations and reach out to more young people. New HIV infections among young girls is still on the increase, this shows
that there is much more to be done and we through continuous
support from our partners are the ones to do it.
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Nkosinathi “Sfiso” Mathenjwa
– School Programme Coordinator
STAR FOR LIFE

Firstly, a short introduction of your role within Star for Life
I have been a coach at SfL since 2007 when I joined the organisation. In 2010 I was given the responsibility as the Area Manager in
charge of the schools in Umkhanyakude. 2017 I was given a new
position, this time as the School Programme Coordinator.
How would you describe your time within
the organisation so far?
Star for Life has grown so big in the period of 10 years, I have
enjoyed the personal growth and the trust that SfL has shown
in my potential as the employee. SfL is the one organisation that
believes in its employees, the dedication of the coaches is remarkable.
Personally, what do you strive for in life?
I strive to perform my duties to my best ability, my dreams are
big personally, I would be blessed one day if I would be in a better position to change lives of more young people. I am also a
family man, husband and a father. The family means a lot to me,
providing for them is more important than anything. I will strive
to be a role model to my kids, my friends and colleagues. One
day I hope to leave a big foot print where people will notice my
contribution.
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What would you say is your dream for the organisation?
My dream is to see SfL as a stable organisation and grow in order
to reach more schools, not only in Umkhanyakude but in other
provinces as well. However, SfL has a great potential in the area
of Umkhanyakude. I wish to assist the learners more on the academic side and give more guidance to the learners as carrying
members of the community, I believe we would then have done
our best!
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SPECIALPROJEKT

Daughters of Africa
Specialprojektet ”Daughters of Africa” är ett samarbetsprojekt
mellan Star for Life och Hand in Hand, finansierat av Svenska
Postkodlotteriet. Projektet pågår under tre år, från september
2018 fram till augusti 2021, och har som övergripande syfte att
främja jämställdheten mellan ﬂickor och pojkar i Sydafrika och
Namibia.

Projektet baseras på tre teman:

1. Jämställdhetsarbete: Minska flickors och unga kvinnors
risk att utsättas för våld och sexuell exploatering

2. Sexuell och reproduktiv hälsa: Stärka flickors och unga
kvinnors kontroll över sin sexuella hälsa och reproduktion

3. Entreprenörskap: Skapa möjligheter för flickor och unga
Flickor och unga kvinnor i Södra Afrika drabbas av en särskilt
problematisk kombination av fördomar och fattigdom. Deras utsatthet kan mätas i bl.a. sjukdomar, oönskade graviditeter, våld
och sexuell exploatering. De känner själva utsattheten i termer
av brustna förhoppningar om en bättre framtid. Star for Life har
arbetat med skolungdomar i södra Afrika sedan 2005 och inom
ramen för vårt beﬁntliga holistiska hälsobefrämjande program
kommer detta projekt bidra till nytänkande, större kapacitet och
nya speciﬁka insatser för att stärka tonårsﬂickors situation i skolan, samt deras möjligheter till ekonomiskt oberoende därefter.
Projektets metodik och material kommer att bli ordinarie moduler
i SfLs arbete efter projektets slut och därmed gynna samtliga
elever som går i de skolor där programmet används.
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kvinnor till ekonomiskt oberoende
Star for Lifes träningsmanualer kommer utvecklas och tydliggöras och fler coacher kommer anställas för att möjliggöra mer
tid per skola och därigenom öka närvaro och träningstillfällen.
Andra aktörer som på olika sätt har en inverkan på eleverna
kommer involveras – såsom vårdnadshavare, skolledning, skolpersonal, lokala hälsovårdskliniker och myndigheter. Hand in
Hand kommer träna och utbilda Star for Lifes personal i entreprenörskap samt utveckla ett anpassat arbetsmaterial för skolorna. Samtliga skolor, elever och coacher kommer involveras i
projektet – där målet är att verksamheten efter projektets slut
fortlöper som en del av Star for Lifes ordinarie verksamhet.
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Varmt tack till Postkodlotteriet
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 den ideella sektorn. Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet
genererat nära nog 10 miljarder kronor till lotteriets förmånstagare, varav Star for Life har fått drygt 102 miljoner kronor.

ställning i södra Afrika. Hand in Hand Sweden var medsökande
organisation, tillika samarbetspartner i projektet.

Utöver ett basstöd på 7 miljoner kronor fick Star for Life under 2018 ta emot 12 miljoner kronor i stöd för specialprojektet
”Daughters of Africa” som syftar till att stärka den unga kvinnans

”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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Star for Life har varit förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet sedan 2012. Cecilia Bergendahl, lotteriföreståndare för
Svenska Postkodföreningen, tillika Managing Director på Novamedia Sverige säger:
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Thanda Sessions
Låtskrivarprojektet Thanda Sessions går nu in slutfasen av projektperioden inom ramen för Postkodlotteriets bidrag som avslutas den 31 september 2019. Producenterna Moh Denebi och
Søren Mikkelsen avrundar just nu genom att mixa och sammanställa de cirka 80 låtarna i Thanda Sessions katalog. En del låtar
i denna sångskatt kommer att släppas på Thanda Sessions egna
spellistor på Spotify/iTunes, medan andra försöker vi sälja vidare i andra kanaler.
Star for Life fick i november en mycket stor medial uppmärksamhet i Danmark genom den danska grevinnan Alexandras release
av Thanda Sessions låten ”Wash Me Away”. Låten seglade upp på
alla danska topplistor samma dag som den släpptes och Alexandra
medverkade i alla de största TV/radiokanalerna samtidigt som
pressen i såväl Danmark som Sverige skrev spaltmeter. I alla
dessa omnämndes Star for Life.

Detta är ett exempel vad en enda sång kan bidra med om den
landar i rätt händer. Vi hoppas på att fler sånger i Thanda Sessions låtskatt får vingar och genererar medel till Star for Life.
THANDA SESSIONS STRATEGI
SfL – Thanda Sessions äger produktionerna för de låtar som färdigproducerats. På så sätt får SfL 95% av royaltyn när låten spelas på t.ex. Spotify eller laddas ner på iTunes. Dessa låtar läggs
ut på en spellista på Spotify som benämns Thanda Sessions eller
Star for Life Play list. Genom SfLs nätverk och partners, via sociala medier, publik och körsångare på våra turnéer, uppmuntrar
SfL till att ”streama” dessa spellistor. Streamingstatistiken kommer på så sätt få stor utväxling och i slutändan generera medel
till SfL.

FLER NYHETER
I mars släppte den brittiska artisten Sarah ”Shells” Sheldrake
låten ”Heart Beating” som hon skrev på Thanda Sessions låtskrivarcamp i Sydafrika. Se gärna videon på YouTube och lyssna
på Spotify.
Ntombenhle ”Ntombie” Shobede från Star Choir förväntas under
2019 släppa en ”EP” med fem låtar från Thanda Sessions – katalog. Till dess kan ni lyssna på hennes sång ”My Dad”
Den specialskrivna sången ”Daughters of Africa” för Star for
Lifes projekt med samma namn skrevs även under året. Hand in
Hand Sweden är också partners i detta projekt.
För Thanda Sessions och Star for Life Music Department
Ken Wennerholm och Göran Rudbo.
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Star for Lifes styrelse
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DAN OLOFSSON
Ordförande, grundare,
IT–entreprenör.

ANDERS MILTON
Ordinarie ledamot, tidigare ordförande i Röda Korset och Saco.

ALF SVENSSON
Ordinarie ledamot, tidigare EU
parlamentariker, biståndsminister,
riksdagsman och partiledare.

VIVECA URWITZ
Ordinarie ledamot, nationell och
internationell expert i folkhälsofrågor med fokus på hiv”prevention”, tidigare chef på
Socialstyrelsens hiv–enhet, senior
advisor Smittskyddsinstitutet.

ANDERS DAHLVIG
Ordinarie ledamot, ordförande i
Inter Ikea Holding BV, tidigare vd
för IKEA, styrelseledamot i H&M,
Axel Johnson AB och Oriflame AB.

LENA HÖK
Ordinarie ledamot, Senior Vice
President Sustainability på
Skanska AB, medlem i styrelsen
för SIDA, styrelsen för Internationellt Utvecklingsarbete, ordförande för den svenska kommittén
för Corporate Responsibility och
anti-korruption i den Internationella Handelskammaren.
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ORGANISATION

STYRELSEN

LEDNING

Star for Lifes verksamhet i Sverige har
sitt huvudkontor i Malmö samt dessutom
ett insamlingskontor i Stockholm.

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

Den svenska stiftelsen har sex personer
anställda samt ytterligare sex till åtta personer som arvoderas för olika insatser.

GENERALSEKRETERARE

INSAMLING

ADMINISTRATION/
FINANS

IT/HEMSIDA

VÄNSKOLOR

MUSIK/
KONSERTER

AMBASSADÖRER
■■Molly Sandén, musiker
■■Glenn Strömberg, fotbollsproffs och numera
TV–kommentator
■■Alexandra Charles, grundare av 2,6–miljonersklubben
■■Sven–Göran Eriksson, fotbollsprofil
■■The Real Group, musiker
■■Daniel ”The Moniker” Karlsson, musiker
■■Caroline Larsson, golfproffs och föreläsare
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■■Salka Börjeson–Eynon, hotellägare
■■Moh Denebi, musiker
■■Anna Dyhre, föreläsare
■■Christer Olsson, föreläsare
■■Jonas Björkman, tennisprofil
■■Måns Zelmerlöv, musiker och programledare
■■Ulf Wagner, stjärnkock och krögare
■■Jonathan Johansson, musiker
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Partnerintervjuer
Varje år i årsredovisningen lyfter vi ett par partners
som får berätta sin historia om hur de kom i kontakt
med Star for Life, hur deras engagemang ser ut och
deras upplevelser som partners i vår organisation.
I år har turen kommit till:
Grenspecialisten
InBox Capital
Leksell Social Ventures
NBP Charitable Foundation
Nordic Waterproofing
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GRENSPECIALISTEN
Grenspecialsiten grundades 1994 av den tidigare medgrundaren
till Axis Communications, Martin Gren. Grenspecialisten är moderbolag i en liten koncern som i huvudsak sysslar med investering och utveckling av medelstora bolag, primärt inom techoch medtechsektorn. Delar av avkastningen har sedan början av
2000–talet skänkts till välgörande ändamål varav Star for Life
varit en av Grenspecialistens käraste gåvomottagare.
När blev ni en partner till Star for Life och varför?
Martin Gren med familj började sitt personliga engagemang
i Star for Life 2007 då paret Gren reste till Sydafrika och fick
uppleva verksamheten på nära håll. Inledningsvis var Grenspecialisten en partner till organisationen, men över tid utvecklades
engagemanget på så vis att Grenspecialisten startade en mobil
hälsoklinik i Hluhluwe, KwaZulu–Natal, i Sydafrika. De senaste
åren har Maria Gren arbetat aktivt med hälsokliniksprojektet
inom Star for Life, som en vidareutveckling av Grenspecialistens
engagemang.
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Makarna Gren blev imponerade och tagna av verksamheten i
Namibia vid 10–års jubiléet 2017. Paret Gren valde då att även bli
en aktiv skolpartner till Jan Jonker High School i Namibia.
Vad ger engagemanget tillbaka?
”Grenspecialisten valde att stödja Start for Life då vi såg stora
möjligheter att se hur – och var vår insats direkt omsattes till
värdefulla insatser för ungdomar i södra Afrika.” Det senaste
året har Grenspecialisten med personal valt att även engagera
sig i Star for Lifes svenska verksamhet, där Maria Gren är aktiv
i styrelsen.
”Det är med stolthet som vi på nära håll ser utfallet av Star for
Lifes verksamhet för ungdomar både i södra Afrika samt i Sverige. Vi ser med glädje fram emot ett fortsatt partnerskap med
Star for Life.”
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INBOX CAPITAL
Inbox Capital är ett familjeägt investmentbolag som startades
av John Wattin 1985 då under namnet Investering i Kunskap AB.
Martin Wattin tog över ansvaret som VD för bolaget 2015 och då
ändrades namnet till Inbox Capital AB. Inbox investerar i ny teknik som förbättrar för både företag och människor. Gemensamt
för alla våra investeringar är att det alltid är människor som lyckas åstadkomma förändringar genom utbildning och erfarenhet.
Inbox Capital har idag både tillgångar på aktiemarknaden och ett
stort engagemang i 45 onoterade bolag i hela världen. Exempel
på innehav är bl.a. Trucaller, Acast, Min Doktor, Fishbrain, Oden
Technologies, Matsmart, Voi, Exerton, Scrive, Meds och Albert.
När blev ni en partner till Star for Life och varför?
”Vår familj har i många år riktat vårt engagemang till barn och
tonåringar. Världen ska förbättras av informerade och utbildade
barn och ungdomar då de kommer att bli framtidens ledare. Vi
har därför sedan många år haft ett engagemang inom antirasism
i alla dess former såsom ex. hudfärg, religion och sexuell tillhörighet. Allt för att barn och ungdomar lättare kan nå sina dröm-
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mar utan att bli hindrade på något sätt. Genom Christin och Dan
Olofsson kom vi i kontakt med Star for Life och kände direkt att
detta var inom vårt kärnområde. Vi blev partners 2018.”
Vad ger engagemanget tillbaka?
Vi vill hjälpa ungdomar att nå sina drömmar. Vi vet att det blir
en bättre värld för oss alla. Gabriella Wattin som är kirurg inom
flera discipliner (hjärta, transplantation, mikrokirurgi och plastikkirurgi) har alltid känt starkt för ungdomars framtid. Inbox Capital har därför valt att under tre år stödja The Mobile Health Unit
(MHU) och har där också kunnat ge sin kunskap för att se till att
MHU förblir en viktig pusselbit inom Star for Lifes verksamhet.
Hur ser fortsättningen ut?
Inbox Capital kommer att fortsätta hjälpa till så denna grupp
lättare kan nå sina drömmar och därigenom bidra till att vi får
en bättre värld. Vi hoppas att vårt och andras engagemang kan
bidra till att verksamheten fortsätter utvecklas och att ännu fler
skolbarn kan ta del av detta och utvecklas.
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LEKSELL SOCIAL VENTURES
Leksell Social Ventures (LSV) är ett investeringsföretag som tror
på att samhället är större än staten, d.v.s. att samverkan mellan
det privata, ideella och offentliga har en stor potential för att
kunna bekämpa dagens samhällsproblem. Med detta som vision
jobbar vi för att driva social innovation inom och mellan centrala
samhällsaktörer, för ett bättre Sverige. LSV ger samhällsentreprenörer och sociala verksamheter bättre förutsättningar att utvecklas genom finansiering, idéutveckling och inte minst genom
vårt omfattande nätverk som underlättar samverkan mellan ideellt, privat och offentligt.
När blev ni en partner till Star for Life och varför?
LSV har varit en partner i Star for Life sedan 2017 och har stöttat arbetet med att inspirera och bemyndiga ungdomar. Star for
Life erbjuder ungdomar en fantastik möjlighet att inspireras till
att värdesätta lärande, och på så sätt erhålla de verktyg som de
behöver för att kunna förverkliga sin egen potential, på såväl en
personlig som professionell nivå. Denna vision om en framtid där
ungdomar besitter möjligheterna att aktivt delta och själva förändra sin omgivning till det bättre är helt i linje med LVS:s egen
vision om hur vi skapar positiv samhällsutveckling.
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Vad ger engagemanget tillbaka?
Samarbetet med Star for Life ger inte bara LSV en möjlighet att
vara med och påverka ungdomars förutsättningar genom den
väletablerade plattform som SfL erbjuder, utan ger oss även
möjligheten att lära oss om hur viktigt inspiration och motivation
är när vi talar om att bygga individers förutsättningar – en insikt
som vi tar med oss i vårt eget arbete.
Hur ser fortsättningen ut?
Med stor erfarenhet av finansiering och resultatmätning av social påverkan har LSV god potential att hjälpa Star for Life med
att mäta de sociala resultat och utfall som pågående insatser
genererar. Genom att säkerställa att de insatser som görs har
önskad effekt, kan Star for Life tillse att metodiken maximerar
resultat. Med fortsatt förståelse för hur vi förstår och mäter social påverkan inom områden så som utbildning och hälsa kan vi
möjliggöra att allt fler ungdomar får stärkt självkänsla.
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NBP CHARITABLE FOUNDATION
Efter många år i Sydafrika och engagemang i flera olika välgörenhetsprojekt, som vi Nina Brag Pettersson och Anders
Petterson, sponsrade privat, föddes tanken 2014 på att starta
en stiftelse. Detta till förmån för barn och ungdomars skolgång,
vidareutbildning och boende med inriktning på barn i Sydafrika.
2016 stod den klar. Jag, Nina, är även grundare och medlem i
NBP Charitable Foundation Advisory Commitee.
När blev ni en partner till Star for Life och varför?
NBP Charitable Foundation blev partners till Star for Life i november 2017 i samband med att vi var inbjudna av personer med
anknytning till Star for Life, på en välgörenhetskryssning. Jag
har i många år följt Star For Life, varit bjuden på deras konserter och deltagit i event på olika vingårdar i Sydafrika. Då jag har
bra kännedom om skolgången i Sydafrika via de olika projekten
som jag stöder, har jag funnit att det koncept SfL driver är viktigt
för ungdomarna och deras framtid. Med andra ord; vikten av att
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stärka ungdomarnas tro på sin egen förmåga, lära dem att sätta
upp mål samt ge dem kunskap om mänskliga värderingar och
rättigheter. Icke att förglömma lära sig vikten av hälsa och välbefinnande.
Vad ger engagemanget tillbaka?
Jag stödjer flera uppslag i Sydafrika och det är alltid tillfredställande att komma i kontakt med och vara delaktig i projekten.
Jag försöker alltid ha en personlig relation till projekten och de
människor som är involverade. Man kan inte ensam rädda världen, men man kan göra skillnad för de ungdomar och barn som
får stöd av NBP Charitable Foundation.
Hur ser ni på fortsättningen?
Jag hoppas att jag fortsättningsvis kan hjälpa till att stödja
Ikusasalethu Secondary School eller en annan skola i Star for
Lifes regi.
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Nordic Waterproofing är en ledande aktör på tätskiktsmarknaden, en delmarknad inom den bredare byggmarknaden. Koncernen utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar innovativa
produkter och lösningar för att täta, skydda och bevara byggnader och andra konstruktioner. Nordic Waterproofing är verksam
i norra Europa och är sedan 2016 noterat på Nasdaq Stockholm.
Nettoomsättning under 2018 var 2 680 MSEK och koncernen har
drygt 1 000 medarbetare. I Sverige marknadsförs produkterna
genom de starka varumärkena Mataki, Trebolit, Vegtech och
Sealeco. Kundnärhet är en strategisk prioritering som vi uppnår
genom en decentraliserad organisation med affärsenheter som
fokuserar på effektiva produktions– och logistiklösningar.

NORDIC WATERPROOFING

När blev ni en partner till Star for Life och varför?
Vårt samarbete startade i januari 2018. Vi har stort fokus på hållbarhet och att kontinuerligt förstärka vårt fokus på att främja
förnybara resurser i vår produkt– och tjänsteportfölj. Genom att
utbilda våra kunder och samarbetspartners utvecklar vi deras
produktkännedom och det skapar längre hållbarhet på våra
tätskiktssystem och byggnadens välmående. På liknande sätt
tycker vi det är viktigt att hjälpa de som är i stort behov av att
utbilda sig i skolan samt att få de grundläggande värderingarna
i livet. Star for Life ger dessa fantastiska ungdomar möjligheten
att få en bra grund att stå på i livet och dessutom till en låg administrativ kostnad.
Vad ger engagemanget tillbaka?
Engagemanget ger oss som företag och våra medarbetare en
fantastisk bekräftelse på att vårt stöd gör skillnad för många
barn. Med stor glädje har också ett antal kunder valt att gå in
som medsponsorer till ”vår” skola, Makhasa Highschool.
Hur ser fortsättningen ut?
Vår ambition är att detta är en långsiktig satsning från vår sida.
Vi hoppas även att vår produkt– och installationskunskap så
småningom kan leda till att elevernas byggnader ska fungera
lika bra i solsken som i oväder.

ÅRSREDOVISNING 2018 | STAR FOR LIFE

31

Förvaltningsberättelse
BESKRIVNING AV HUR STAR FOR LIFE FULLGJORT SITT
ÄNDAMÅL
Star for Lifes sammanlagda intäkter uppgick till totalt
28 047 240 kronor, summan av insamlade medel plus eventnetto (Art Event, Malmö Arena tioårsjubileum, övriga event samt
försäljning av SfL–produkter) under verksamhetsåret 2018. Av
dessa intäkter har 21 088 306 kronor överförts till våra mottagarländer, Sydafrika och Namibia. Förutom de överförda medlen,
användes 3 065 163 kronor såsom ändamålskostnader i form av
informationsspridning och uppföljning av verksamheten samt
1 615 153 kronor till genomförande av specialprogram i Sverige,
Sydafrika, Namibia samt Zimbabwe. Totalt gick 91 % av intäkterna till ändamålet. (Ändamålskostnader/totala intäkter.)

följa utvecklingen av elever som deltar i programmet och notera
det ökade antalet elever som får möjlighet att studera vidare och
därmed möjligheten att förverkliga sina drömmar. Programmet
har också bidragit till en ökad självinsikt och tro på sig själv, vilket ytterligare har bidragit till en sundare livsstil bland dessa
ungdomar. Våra skolsponsorers extra anslag för stipendier, har
också stimulerat övriga elever på våra skolor att uppnå goda
skolresultat genom en sundare livsstil och ökad insikt om sina
egna möjligheter.

I Sydafrika finns en väl uppbyggd ”monitoringverksamhet”. Uppföljningar och utvärderingar görs löpande och analyseras. Dessutom har Star for Life en styrelserepresentant i både Star for
Life, Sydafrika och Star for Life, Namibia. Star for Lifes ekonomiansvarige besöker mottagarländerna två gånger per år, vid
genomförande av revision samt vid budget– och verksamhetsplanering. Detta bidrar till en god kontroll av hur våra medel
använts och hur verksamheten på plats bedrivs. Genom denna
representation och årliga besök, görs regelbundna kontroller
och uppföljningar så att vårt ändamål uppnås.

1. Hälso– och utbildningsprogram som inkluderar följande:
■■Stöd till elever och lärare på anslutna skolor genom Star
for Life–coacher för att uppnå bättre skolresultat.
■■Utbildning och information angående en sund livsföring,
med mål att uppnå ett bättre hälsotillstånd och ett sunt
sexuellt beteende.
■■Ett stöd för att eleverna ska nå en större självinsikt och
självförtroende, med mål att uppnå sina drömmar om en
ljus framtid.
■■Tre mobila kliniker erbjuder hälsoundersökningar och konsultation för elever på anslutna skolor. De mobila klinikerna
har också ett samarbete med de lokala hälsomyndigheterna
för att ge ytterligare stöd till eleverna.

Vi är glada 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 kunna
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För att uppnå Star for Lifes ändamål finansierar Star for Life, genom sina systerorganisationer i Sydafrika och Namibia, följande
aktiviteter:
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3. Partnerskolor
Ett särskilt program för ungdomar från anslutna skolor att kommunicera med ungdomar på svenska skolor. Målet är att bryta
ner multikulturella skillnader och bättre förstå varandra och acceptera varandras kulturella bakgrunder.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Ett antal företag bidrar med finansiering av Star for Life–programmet i skolor i både Sydafrika och Namibia. Förutom dessa
företagspartners så är Postkodlotteriets bidrag på sju (7) miljoner kronor en starkt bidragande orsak till att Star for Life–programmet utvecklats ytterligare under 2018. En sponsor av en
skola binder sig för att finansiera ”sin” skola under en period av
tre (3) år. Många skolsponsorer fortsätter sitt ekonomiska stöd
efter denna period, ibland även genom att finansiera fortsatta
studier på högre instans. Detta visar på en stark känsla och tro
på Star for Life–programmets betydelse för unga människor.

4. Monitoring, som inkluderar datasammanställning av:
■■Attityder
■■Antal genomförda workshops
■■Individuella samtal
■■Genomförda lektioner
■■Närvarofrekvens
■■Betygsuppföljning

Det är också glädjande att konstatera att ett antal nya skolsponsorer tecknade avtal med Star for Life under 2018 för en treårsperiod. Skolsponsorer som engagerat sig via de aktiviteter som
anordnas för att sprida information om vår verksamhet. Exempel
är de årliga resorna till Sydafrika för att visa upp vår verksamhet, de olika kund– och partnerträffar som arrangeras samt inte
minst Star for Life in Concert, med Star Choir och Triple & Touch.

RESULTAT
Star for Life har under perioden 2010–2015 genomfört tre större
utvärderingar som bl.a. visat att eleverna i våra skolor har:
■■Bättre självkänsla
■■Bättre betyg
■■Tonårsgraviditeter var 37,5 % lägre jämfört med
kontrollskolorna
■■Högre kondomanvändning
■■Större villighet att hivtesta sig
■■Högre skolnärvaro

Förutom de årliga konserterna med Star Choir, arrangerades
events för att samla in medel till vår verksamhet, som inbringade
totalt 3 203 045 kronor under 2018. Bland dessa kan nämnas:
■■Tjejkvällar med föreläsare
■■Golfevent, kallat ”Slaget för det goda”
■■Konstevent
■■Caroline Larssons golf– och föreläsningsevent
■■Malmö Arena tioårsjubileum
■■Smokingmiddag i Lund

2. Entreprenörsträning som inkluderar följande:
■■Särskilt stöd till elever som vill läsa vidare för yrkesinriktad
utbildning.
■■Genomförande av starta–eget–kurser för blivande småskaliga entreprenörer.

En ny oberoende utvärdering kommer att genomföras under
2019. Nya mätningar och analyser görs och kommer att jämföras
mot utvärderingen 2015. Våren 2017 anställdes en ”monitoringspecialist” i vårt team i Sydafrika med syfte att förstärka vår interna utvärdering av våra program.
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Väsentliga belopp skänks genom avstående av aktieutdelningar
till förmån för vår organisation. Detta gläder oss och visar på en
stark tilltro till vårt program bland våra givare.
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Under 2018 ansökte vi om stöd hos Postkodlotteriet för ett specialprojekt som vi kallar ”Daughters of Africa”. Syftet är att främja
jämställdheten mellan flickor och pojkar på skolor i Sydafrika,
Namibia och Zimbabwe. Beloppet som beviljades var tolv (12)
miljoner kronor. Vi genomför projektet tillsammans med Hand in
Hand under perioden 2018 – 2021.
Nytt för året, var förutom bidrag i pengar, att vi också erhöll bidrag i form av material. Velux Svenska AB skänkte 2 304 sollampor och Flowcup AB skänkte 3 000 menskoppar. Dessa artiklar
har skeppats vidare till vårt kontor i Sydafrika för att delas ut till
elever på våra anslutna skolor.
Det är också glädjande att notera anställdas engagemang bland
våra företagssponsorer. Genom deras engagemang har under
året ett flertal insamlingsgrupper skapats och här har betydande
belopp satts in för olika öronmärkta aktiviteter.
FINANSIELLA INSTRUMENT
För att säkerställa en god intern kontroll så har vi utarbetat en
finansiell manual, som beskriver de finansiella reglerna för vår
verksamhet. Denna manual tillämpas som ett arbetsinstrument
i vår dagliga verksamhet och är skriven på engelska, med syfte
att också vara ett finansiellt instrument för våra mottagarorganisationer i Sydafrika och Namibia. Tillämpningen av denna manual
ligger också till grund för den årliga oberoende revisionen av
vår verksamhet. Den finansiella manualen finns som dokument
på vår hemsida.

PLACERINGSPOLICY
Vår placeringspolicy finns beskriven i ett särskilt policy–dokument, som finns på vår hemsida och innefattar följande placeringsregler av vårt kapital:
■■Att de är tillgängliga för omedelbart behov
■■Att det ingångna värdets risker för reduktion begränsas
■■Att det placeras av finansinstitut med gott renommé och
som skyddas av statlig insättningsgaranti
■■Att bästa möjliga avkastning eftersträvas
■■Med iakttagande av ovanstående kriterier, så ska följande
placeringsalternativ tillämpas:
■■Bankmedel med en avkastning, som skyddar det reella
värdet
■■Räntebärande obligationer
■■Statens olika placeringsalternativ
FRIIS KVALITETSKOD
Star for Life är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) och som medlem har Star for Life en skyldighet att årligen upprätta en kvalitetskodrapport. Denna har upprättats och
finns publicerad på vår hemsida och ett exemplar har översänts
till FRII tillsammans med vår årsredovisning.
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Under 2018 har stiftelsen haft olika extraordinära utgifter av engångskaraktär i samband med omorganisation av verksamheten
och detta har bidragit till att stiftelsen för året redovisar ett underskott.
Som framgår av den finansiella redovisningen så uppgår underskottet till 273 426 kronor. Styrelsen föreslår att underskottet på
273 426 kronor överförs till ny räkning.
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Resultaträkning
Verksamhetsintäkter:
Gåvor
Bidrag
Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader:
Insamlingskostnader
Ändamålskostnader
Administration
Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat
Finansiella intäkter och kostnader:
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Nedskrivning av balanserade utgifter
Bankkostnader
Resultat från finansiella poster
Årets resultat
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Not
2

3
4, 5
5, 6
7

2018

2017

3 665 844
21 057 802
6 789 820
31 513 466

3 180 710
18 822 135
10 725 961
32 728 806

5 103 189
25 768 622
911 073
31 782 884

7 038 129
24 520 150
1 058 528
32 616 807

-269 418

111 999

5 077
23 685
- 5 221
-2 351

1 910
47 857
- 8 024
-1 864

-25 198
-4 008
-273 426

- 19 269
20 610
132 609
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Balansräkning
Not
Tillgångar:
Omsättningstillgångar:
Lager
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

8
9
10

Eget kapital och skulder
Eget kapital:
Stiftelsekapital
Förändring av ej nyttjade bidrag
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder:
Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder

11
12
13

Summa eget kapital och skulder

Ingående balans
Årets resultat
Totalt eget kapital
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2018-12-31

2017-12-31

73 384

72 602

178 030
296 581
9 903 081
1 233 156
5 011 773
16 696 005
16 696 005

3 353 525
246 438
2 877 556
3 247 857
5 228 520
15 026 498
15 026 498

4 740 300
–
-273 426
4 466 874

5 163 215
- 555 524
132 609
4 740 300

166 883
11 345 882
67 052
649 314
12 229 131

2 421 729
7 078 823
53 609
732 037
10 286 198

16 696 005

15 026 498

Belopp
4 740 300
-273 426
4 466 874
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Förklaring till Noter
Not 1 Redovisnings– och värderingsprinciper
Insamlingsstiftelsens redovisnings– och värderingsprinciper
överensstämmer med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
(K3) och FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning. 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.
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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, tills 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.
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Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-,
insamlings– och administrationskostnader.

Pensionspremier
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som stiftelsen har för
att uppfylla sitt ändamål.

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

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader är sådana kostnader som stiftelsen har för
att samla in pengar.

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.

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
I enlighet med Star for Lifes stadgar erhåller styrelsens ledamöter inte någon ekonomisk kompensation eller annan ersättning
för sitt arbete. Däremot ska ledamöter på begäran erhålla ersättning för sina rimliga utgifter för att fullgöra sina styrelseuppdrag. Dessa ersättningar för utgifter kostnadsföres i takt med att
de förtroendevalda utför tjänster.
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Lager av handelsvaror
Handelsvaror värderas, med tillämpning av först–in, först–utprincipen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Skulder 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
Summa gåvor
Bidrag som redovisats som intäkt:
Bidrag från företag
Bidrag från organisationer
Bidrag från föreningar
Bidrag från vänortsskolor
Bidrag från privatpersoner
Summa bidrag
Övriga intäkter
Konsertintäkter
Kryssningsintäkt
Art Event
Malmö Arena 10–årsjubileum
Övriga event
Försäljning av SfL–produkter
Summa övriga intäkter
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2018
3 665 844
3 665 844

2017
3 180 710
3 180 710

2018
8 276 066
11 617 447
30 972
44 500
1 088 817
21 057 802

2017
6 509 748
11 815 241
11 142
0
486 004
18 822 135

2018
2 793 488
0
2 095 000
1 029 150
741 415
130 767
6 789 820

2017
3 151 936
6 757 977
0
0
578 455
237 593
10 725 961
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Not 3 Insamlingskostnader
Inköpskostnader SfL–produkter
Konsertkostnader
Resekostnader
Kommunikation
Konsultarvoden
Eventomkostnader, kryssning/art
Övriga eventomkostnader
Kundträffar
Programvaror (insamlingsregister)
Tryck– och säljmaterial
Rapporter till sponsorer
Personalkostnader
Övriga insamlingskostnader
Upplupna Stimavgifter
Totala insamlingskostnader
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2018
73 647
3 272 520
79 152
23 645
140 638
487 459
185 279
7 669
17 703
103 101
0
668 147
44 229
0
5 103 189

2017
60 096
3 218 075
69 445
11 967
159 250
2 584 642
148 946
56 798
6 000
29 708
37 063
468 473
47 089
140 577
7 038 129
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Not 4 Ändamålskostnader
Reseomkostnader för möten och uppföljning
Kommunikation
Hemsida och IT
Konsultkostnader
Monitoring (kostnader + rapporter)
Personalkostnader
Jubileums–, PR–resa Sydafrika
FRII Granskning revision
Mångfaldsprogrammet revision
Särskoleprojekt kostnader
Thanda Session, projektkostnader
Hand in Hand, program Zimbabwe
SOS Barnbyar, program
Daughters of Africa, program
Dandelion, program Sydafrika
Juridisk assistans
Utvecklingskostnader
Personalkonferenser
Partnerträffar
Övriga ändamålskostnader
Aktivitetsstöd Star for Life, Namibia
Aktivitetsstöd Star for Life, Sydafrika
Skolstipendier Sydafrika
Övriga gåvor Sydafrika
Medel till Mobila kliniken Sydafrika
Mobila kliniken, monitoring mgmt support
Totala ändamålskostnader
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2018
262 778
52 753
10 430
152 632
158 183
1 832 814
157 967
29 375
18 750
442 779
492 661
191 584
0
488 130
85 000
30 167
177 694
39 739
46 155
46 473
2 826 015
14 022 447
193 180
822 622
3 139 042
49 252
25 768 622

2017
161 465
43 165
57 046
484 135
125 129
1 832 378
270 429
0
0
978 466
919 707
205 411
9 757
0
141 700
161 289
325 685
86 755
0
63 676
2 919 148
12 654 576
225 160
314 073
2 541 000
0
24 520 150
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Not 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse
Generalsekreterare
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar

2018
65 993
897 240
1 412 040
2 375 273

2017
55 182
588 620
1 762 310
2 406 112

Sociala kostnader

626 346

704 533

Varav pensionskostnader

(126 158)

(143 226)

2018

2017

6
(4)
(2)

6
(4)
(2)

2
(2)

1
(1)

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Styrelseledamöter
Antal på balansdagen
Varav män
Varav kvinnor
Generalsekreterare och andra ledande befattningshavare
Antal på balansdagen
Varav män

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

2018
62 500
59 339
15 676
3 000
65 993

2017
138 150
49 675
18 273
30 500
55 182

591 991
5 355
75 000
32 219
911 073

673 894
11 411
62 000
19 443
1 058 528

2018
150

2017
120

2018
9 204 476
9 694
7 813
20 198
335 900
200 000
125 000
9 903 081

2017
2 873 358
0
0

Not 7 Leasing
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 62 500 kr.
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:

Inom 1 år
Styrelsen leasar enbart kontorslokaler. Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2019.

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Projektbidrag DoA, Sydafrika förskott
Tjänstepensionspremier
Visma utbildning
Diners Club, resa februari Sydafrika
Skolsponsorbidrag
Bidrag Malmö Arena
Sigma Recruit
Totala förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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4 198

2 877 556
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Not 9 Obligationer, värdepapper
Catella Avkastningsfond
Simplicity Likviditet
Totalt värde värdepapper

2018
0
1 233 156
1 233 156

2017
1 028 401
2 219 456
3 247 857

2018
8 052
4 913 394
90 327
5 011 773

2017
575
5 081 703
146 242
5 228 520

2018
0
978 906
0
16 432
538 674
9 811 870
11 345 882

2017
942 779
1 471 566
2 842 200
796 842
1 025 436
0
7 078 823

2018
67 052
0
67 052

2017
53 162
447
53 609

Not 10 Kassa och bank
Kassa
Sparbanken Skåne
Nordea Plusgirokonto (90–konton)
Totalt kassa och banksaldo

Not 11 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Postkodlotteriet, Särskoleprojekt, bidrag
Postkodlotteriet, Musikprojekt, bidrag
Postkodlotteriet, Mobil klinikprojekt, bidrag
Postkodlotteriet, Projektledn. Mobil klinik
Hand in Hand Projekt bidrag
Daughters of Africa Program
Total skuld ej utnyttjade bidrag

Not 12 Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt
Övriga kortfristiga skulder
Totala övriga kortfristiga skulder
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Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Beräknade upplupna sociala avgifter
Löneskatt på pensionskostnader
Övriga upplupna kostnader
Totala upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018
336 313
50 221
95 997
104 783
62 000
649 314

2017
346 681
49 746
96 185
64 357
175 068
732 037

Not 14 Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut
Under 2019 kommer vi att starta upp Star for Life i Norge med
syftet att bredda vår insamlingsstiftelse. Verksamheten i Norge
kommer att ha ett nära samarbete med SfL både på personalsidan och genom styrelserepresentation i den norska styrelsen.
I övrigt vill vi framhålla följande ekonomiska händelser under
början av 2019 som har påverkat vår likviditet och därigenom
skapat goda förutsättningar för att implementera planerade aktiviteter på ett tidigt stadium av det nya året.
Under mars erhöll vi
■■bidrag från Postkodlotteriet på 6 650 000 kronor
■■aktiegåva på 2 000 000 kronor
Förslag till vinstdisposition
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa

4 740 300
-273 426
4 466 874

Styrelsen föreslår att dessa disponeras på följande sätt:
Balanseras i ny räkning
4 466 874
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Styrelsens underskrifter
Stockholm den 20 maj 2019

Dan Olofsson, ordförande

Alf Svensson, ledamot

Viveca Urwitz, ledamot

Anders Milton, ledamot

Anders Dahlvig, ledamot

Lena Hök, ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 20 maj 2019
Öhrling 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
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Star for Life
Insamlingsstiftelse för år 2018. Stiftelsens årsredovisning ingår
på sidorna 32-49 i detta dokument.

visningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll
som denna bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

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 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredo-
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Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
■■identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än
för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
■■skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten
i den interna kontrollen.
■■utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
■■drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
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revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta
verksamheten.
■■utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Star for Life Insamlingsstiftelse för år 2018.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende:
■■företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller
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■■på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.
Malmö den 24 maj 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Willfors
Auktoriserad revisor
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Oberoende revisors rapport
Till: Star for Life Insamlingsstiftelse, org.nr 802425-7134

Uttalande
Vi har utfört en revision av den finansiella rapporten för räkenskapsår 2018, bestående av resultaträkning och balansräkning
med noter.
Enligt vår uppfattning har den finansiella rapporten i alla väsentliga avseenden upprättats i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls anvisningar för år 2018.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare
i avsnittet ”Revisorns ansvar för revisionen av den finansiella
rapporten” i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande till Star
for Life Insamlingsstiftelse enligt de yrkesetiska krav i Sverige
som är relevanta för revisionen av den finansiella rapporten och
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Upplysningar av särskild betydelse – Redovisningsgrund och
begränsning av användning
Vi vill fästa uppmärksamheten på att den finansiella rapporten
har upprättats enligt anvisningar från Svensk Insamlingskontroll. Den finansiella rapporten har upprättats för att Star for Life
Insamlingsstiftelse ska uppfylla kraven från Svensk Insamlingskontroll. Den är därför inte lämplig för andra syften. Vår rapport
är endast avsedd för Star for Life Insamlingsstiftelse och Svensk
Insamlingskontroll och ska inte användas av andra än Star for
Life Insamlingsstiftelse och Svensk Insamlingskontroll. Vi har
inte modifierat vårt uttalande med anledning av detta.
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Övriga upplysningar
Star for Life Insamlingsstiftelse har upprättat en årsredovisning
för det räkenskapsår som slutade 2018-12-31, och vi har lämnat
en revisionsberättelse daterad den 24 maj 2019 avseende denna
till styrelsen i Star for Life Insamlingsstiftelse.
Vi har även, utöver denna rapport och revisionsberättelsen, upprättat och överlämnat annan skriftlig rapportering till årsmötet/
styrelsen.
Ledningens ansvar för den finansiella rapporten
Det är ledningen som har ansvaret för att ta fram en finansiell
rapport i enlighet med ovan nämnda anvisningar samt att ha en
sådan intern kontroll som ledningen bedömer är nödvändig för
att kunna ta fram den finansiella rapporten utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
De som har ansvar för organisationens styrning har ansvaret för
tillsynen av organisationens process för finansiell rapportering.
Revisorns ansvar för revisionen av den finansiella rapporten
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
den finansiella rapporten, med grund i Svensk Insamlingskontrolls anvisningar, som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel,
och att lämna en revisors rapport som innehåller vårt uttalande.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti
för att en revision som utförs enligt ISA alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet när en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
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påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund
i denna finansiella rapport.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
■■Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i den finansiella rapporten, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller fel, utformar och utför granskningsåtgärder med anledning av dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för
att utgöra en grund för vårt uttalande. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter
är högre än för en som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.
■■Skaffar vi oss en förståelse av den del av organisationens
interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i organisationens interna kontroll.

■■Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen samt eventuella tillhörande upplysningar.
■■Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i den finansiella rapporten, däribland
upplysningar, och om den finansiella rapporten återger de
underliggande transaktionerna och händelserna i enlighet
med Svensk insamlingskontrolls anvisningar för år 2018.
Vi kommunicerar med ledningen avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och inriktning samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierar under
revisionen.
Malmö den 24 maj 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Willfors
Auktoriserad revisor
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Stort tack till följande fotografer som bidragit med bilder till denna årsredovisning:
Anders Jorulf
Peter Wirén
Mattias Axelsson
Jesper Gaarde
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info@starforlife.se
www.starforlife.org
Valhallavägen 117 G, 115 31 Stockholm

