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Dagordning Kongress Gula Bandet 

2021-04-24 

Kongressen genomförs i enlighet med det som är stadgat för SVF:s kongresser (i 

tillämpliga delar). 

 

a) Verksamhetsberättelse 

b) Ekonomisk berättelse 

c) Revisionsberättelse 

d) Ansvarsfrihet 

e) Valärenden (de nominerade är samma individer som till SVF:s motsvarande 
förtroendeuppdrag) 

f) Eventuella propositioner och motioner  

 

 

// 

 



Förtroendevalda Gula Bandet 

2019-2021 

Förbundsstyrelse 

Förbundsordförande  Sverker Göranson 

Vice förbundsordförande Jerker Westdahl 

Ledamot   Hans Westin 

   Jonas Alberoth 

   Karin Andersson 

   Maria Appelblom (t.o.m. 28/2 2021) 

   Tor Cavalli-Björkman 

Ersättare   Anna Wiktorsson 

   Peter Enström 

 

Internrevisorer   

Ordinarie   Johan Mattsson (t.o.m. 28/2 2020) 

   Lars Andersson 

Ersättare   Anders Broman 

 

Valberedning 

Sammankallande  Bengt Wiktorsson 

   Göte Lundmark 

   Maria Sääf-Westin 
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SAMMANFATTNING 
Gula Bandet registrerades hos Skatteverket och fick ett eget organisationsnummer 2017. 
Stadgar fastslogs vid SVF’s kongress 2019. 
 

Gula Bandets styrelsen 2020 

✓ Styrelseordförande: Sverker Göranson 
✓ Vice styrelseordförande: Jerker Westdahl 
✓ Ledamot: Hans Westin 
✓ Ledamot: Jonas Alberoth 
✓ Ledamot: Karin Andersson 
✓ Ledamot: Maria Appelblom (entledigad på egen begäran från 1 mars 2021) 
✓ Ledamot: Tor Cavalli-Björkman  
✓ Ersättare: Anna Wiktorsson  
✓ Ersättare: Peter Enström 

 

Styrelsen har under året haft sex (6) protokollförda möten. Alla protokoll finns att tillgå hos Kansliet.  
 

Större erhållna bidrag från nedanstående företag (2019 inom parentes) 
Nemco        9 000:-     (9 000:-) 
OutMeals  170 000:- (195 201:-) 
 

KAMRATHJÄLP 
Behovet av stöd och hjälp från Gula Bandet har under året avtagit vilket gått tvärtemot de 
misstankar som fanns våren 2020. Mönstret är detsamma i övriga nordiska länder. 
Veteranmottagningen har varit tvungna att arbete mer med telefon och video på grund av pandemin 
vilket har påverkat resor till Uppsala. Under året har 164 726,50 betalats ut (för 2019 var siffran 
292 412:-), till individer (resor/logi och ekonomiskt stöd) samt till återträffar som inte bekostas av 
Försvarsmakten. Från Kungafonden har 110 289:- erhållits för individers resor och logi till 
Veteranmottagningen UAS. 
 

Gula Bandet har stöttat 30 personer med logi och resor i samband med besök vid 
Veteranmottagningen UAS, varav fyra (4) av dessa har inkluderat anhöriga. Utöver dessa har sju (7) 
veteraner stöttats för att lösa uppstådda ekonomiska problem.  
 

Återträff för anhöriggruppen Forum för anhöriga till omkomna i flygtjänst i Flygvapnet och JK01 
ställdes in och ekonomiska medel på  37 500:- återbetalades. L01 lämnade in en ansökan om 15 000:- 
men valde att inte gå vidare med ansökan. Inga av dessa summor är med i ovanstående utbetalade 
medel. 
En lite grupp Kongoveteraner han träffas i Skillingaryd och det utbetalades en mindre summa på 
3 000:- till det genomförandet.  
 

KOMMUNIKATION 
Det har skett en kontinuerlig marknadsföring av Gula Bandet på Facebook och andra sociala medier.  
 

Gula Bandet månaden i maj gav 32 587:-. 
 

Antal unika besökare på hemsidan, som inte gått via SVF’s hemsida (2019 inom parentes): 
✓ 5 909 (4 750) 

✓ 1 178 unika besökare under Gula Bandet månaden (901) 
 

Statistik sociala media (2019 inom parentes): 
✓ Facebook Gula Bandet: 5 594 (5 512 )  

 

Instagram Gula_Bandet skapades 2021. 
 





Å R S R E D O V I S N I N G
för

Gula Bandet
Org.nr. 802511-5489

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2
- resultaträkning 3
- balansräkning 4
- noter 5
- underskrifter 5
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Gula Bandet
Org.nr. 802511-5489

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Föreningens verksamhet är att ge ekonomiskt stöd till utlandsveteraner, stödja forskning kopplat till utlandsveteraner samt ge bidrag 
till återträffar. 

Föreningen har sitt säte i Stockholm 

Främjande av ändamålet
Gula Bandet har under 2020 stöttat 30 personer med resor till veteranmottagningen i Uppsala Utöver det har sju (7) veteraner stöttats 
med ekonomisk hjälp under året.. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
På grund av Covid19 har stödet för resor till veteranmottagningen minskat, även återträffarna som var planerade ställdes in. 

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK
2020 2019 2018

Nettoomsättning 26 425 10
Resultat efter finansiella poster 94 348 11
Soliditet (%) 93,20 89 84

Definitioner av nyckeltal, se noter

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Gula Bandet
Org.nr. 802511-5489

RESULTATRÄKNING 2020-01-01 2019-01-01
Not 2020-12-31 2019-12-31

Föreningens intäkter
Gåvor 428 615 645 999
Nettoomsättning 25 854 425 349
Summa föreningens intäkter 454 469 1 071 348

Föreningens kostnader
Handelsvaror -84 925 -155 829
Övriga externa kostnader -275 776 -567 761
Summa föreningens kostnader -360 701 -723 590

Rörelseresultat 93 768 347 758

Resultat efter finansiella poster 93 768 347 758

Resultat före skatt 93 768 347 758

Årets resultat 93 768 347 758
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Gula Bandet
Org.nr. 802511-5489

BALANSRÄKNING 2020-12-31 2019-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 204 201
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 170 000 0
Summa kortfristiga fordringar 170 000 204 201

Kassa och bank
Kassa och bank 685 311 590 461
Summa kassa och bank 685 311 590 461

Summa omsättningstillgångar 855 311 794 662

SUMMA TILLGÅNGAR 855 311 794 662

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början 703 448 355 691
Årets resultat 93 768 347 758

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 797 216 703 449

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 58 095 91 213
Summa kortfristiga skulder 58 095 91 213

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 855 311 794 662
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Gula Bandet
Org.nr. 802511-5489

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 
2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Föreningen är sedan 1/1 2021 registrerad Gåvomottagare hos Skatteverket. 

Not 3 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm 

Sverker Göranson Jerker Westdahl
Styrelseledamot Styrelseledamot
Ordförande Vice ordförande

Hans Westin Jonas Alberoth Karin Andersson
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Tor Cavalli-Björkman
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den                     .

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Veronica Carlsson
Auktoriserad revisor
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Participants

 SVERIGES VETERANFÖRBUND Sweden

Influencer

MariAnne Boström

marianne@sverigesveteranforbund.se
Delivery channel: Email

 SVERKER GÖRANSON Sweden

Signed with Swedish BankID

Name returned from Swedish BankID: SVERKER GÖRANSON

Sverker Göranson

sverker@sverigesveteranforbund.se

2021-03-23 14:08:35 UTC

Date

Delivery channel: Email

 JERKER WESTDAHL Sweden

Signed with Swedish BankID

Name returned from Swedish BankID: Jerker Westdahl

Jerker Westdahl

jerker@sverigesveteranforbund.se

2021-03-23 14:05:04 UTC

Date

Delivery channel: Email

 HANS WESTIN Sweden

Signed with Swedish BankID

Name returned from Swedish BankID: HANS WESTIN

Hans Westin

hans@sverigesveteranforbund.se

2021-03-23 15:52:54 UTC

Date

Delivery channel: Email

 JONAS ALBEROTH Sweden

Signed with Swedish BankID

Name returned from Swedish BankID: PER JONAS ALBEROTH

Jonas Alberoth

jonas@sverigesveteranforbund.se

2021-03-26 15:37:41 UTC

Date

Delivery channel: Email
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 KARIN ANDERSSON Sweden

Signed with Swedish BankID

Name returned from Swedish BankID: KARIN ANDERSSON

Karin Andersson

karin@sverigesveteranforbund.se

2021-03-24 05:53:01 UTC

Date

Delivery channel: Email

 TOR CAVALLI-BJÖRKMAN Sweden

Signed with Swedish BankID

Name returned from Swedish BankID: TOR CAVALLI-BJÖRKMAN

Tor Cavalli-Björkman

tor@sverigesveteranforbund.se

2021-03-23 18:21:34 UTC

Date

Delivery channel: Email

 VERONICA CARLSSON Sweden

Signed with Swedish BankID

Name returned from Swedish BankID: VERONICA CARLSSON

Veronica Carlsson

veronica.carlsson@pwc.com

2021-03-27 11:19:15 UTC

Date

Delivery channel: Email
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Revisionsberättelse 
Till kongressen i Gula Bandet, org.nr 802511-5489 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Gula Bandet för räkenskapsåret 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 2020-12-31 
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.  

 

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 föreningen 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. 

 

Annan information än årsredovisningen 

Den andra informationen består av Årsberättelse 2020 Gula Bandet som vi inhämtade före datumet för 
denna revisionsberättelse. Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den 
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet. 

 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
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nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.  

Revisorns ansvar 

Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. 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 på 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. 

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 på 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 föreningens 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 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens 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 förening 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.  
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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 eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

 

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 Gula 
Bandet för räkenskapsåret 2020. 

Vi tillstyrker att kongressen beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

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 föreningen 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.  

 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, 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 föreningen.  

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 föreningen. 

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 föreningens situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
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Stockholm det datum som framgår av vår elektroniska underskrift  

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

Veronica Carlsson 
Auktoriserad revisor 
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: VERONICA CARLSSON

Veronica Carlsson

Auktoriserad revisor

veronica.carlsson@pwc.com

2021-03-27 11:22:26 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Proposition nr 1 till Gula Bandets kongress 2021 
 

Gula Bandet (GB) återförs till SVF 

 
Bakgrund (bilaga 1) 
Förbundsstyrelsen fick vid kongressen 2015 i uppdrag att se om det gick att koppla 90-konto till GB.  
Vid kongressen 2017 skrevs en proposition om att GB skulle bilda en egen organisation med eget 
organisationsnummer i syfte att erhålla 90-konto.  
 

Vad har hänt? 
Det har visat sig att insamlade medel till GB per år är alldeles för lågt för att det ska löna sig att ha GB 
som egen organisation. För att det administrativt ska löna sig att ansöka om 90-konto krävs ca 
5 MSEK i insamlade medel under ett år. 
Som egen organisation har GB flera egna avtal som t ex med bank, ekonomisystem och revision. 
Dessa kostnader skull avsevärt minska om GB fördes tillbaka till SVF. 
 
GB har blivit Godkänd Gåvomottagare 1 jan 2021. Det kommer inte att ändras i det fall GB förs 
tillbaka till SVF. 
 

Förslag till beslut 
GB upphör som egen organisation och återinförs till SVF. 
 
 
 
 

 


