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Var sjätte barnfamilj i Sverige lever  under EU:s fat-
tigdomsgräns och vart femte barn, ca 400 000, har 
varken upplevt en semesterresa de senaste åren eller 
haft tillgång till ett fritidshus. Något som för många 
är en självklarthet är dessvärre inte det för alla. För 
alla betyder inte sommarlovet glädje, spänning och 
förväntan. För många barn som lever i tuff vardag 
ekonomiskt betyder somarlovet istället oro, rädsla 
och ensamhet. Det vill vi förändra, alla barn skall ha 
rätt till ett härligt sommarlov. 
 
Sedan starten av Våra Älskade Barn har vår drivkraft 
och vårt motto varit att ”Allt vi gör gör vi med hjärtat”. 
Med detta motto i ryggen har vi alltid haft en strävan 
efter att göra mer, hjälpa fler som behöver det stöd 
som vi kan erbjuda.  Vårt fokus ligger på alltid på bar-
nen, att hjälpa och glädja dem på olika sätt och för-
gylla deras vardag. Helt enkelt göra skillnad, med extra 
fokus på de som lever i en tuff vardag ekonomiskt.  
 
 

I vårt arbete med Semesterresan känner vi att vi verkli-
gen gör den skillnad som vi vill. 
 
Vi har märkt att behovet och efterfrågan av ett som-
marlovsstöd är mycket större än vi någonsin kunnat 
tro när vi startade. När vi tog steget och utvidgade vårt 
arbetet och göra det tillgängligt för fler utsatta barnfa-
miljer hade vi aldrig kunnat tro att det skulle växa till 
så många på så kort tid. Sedan 2015 har nu nu hjälpt 
över 450 familjer till en semester de aldrig kunnat unna 
sig själva. Ett tydligt bevis på att det vi gör verkligen 
behövs och gör skillnad.  
 
Tack vare fantastiska ideella krafter, sponsorer  och 
organisationer som stöttar oss i vårt arbete kan vi se en 
framtid med vårt arbete där vi kommer kunna hjälpa 
ännu fler. 

ALLT VI GÖR, GÖR VI MED HJÄRTAT

DANIEL OLSSON 
Ordförande/Grundare

JOAKIM BJÖRNDAHL 
Generalsekretarare



Våra Älskade Barn är en ideell förening som grundades 2011 av Daniel Olsson. Målet med 
föreningen är att gynna och glädja barn och barnfamiljer på olika sätt, med extra fokus på 
familjer som lever under tuffa ekonomiska förhållanden. 

Tusentals barn och unga i Sverige lever idag i familjer med låg inkomst, familjer som har svårt 
att klara av de nödvändigaste utgifterna och som varje månad tampas med problemet att få 
ekonomin att räcka till.

I Sverige handlar det sällan om att barn får gå med tomma magar eller utan kläder, utan det 
handlar ofta om att man som barn hamnar i utanförskap och inte kan ges samma möjligheter 
som andra barn. Något som påverkar dessa barn genom hela livet! 

Ibland syns detta i form av ”olikheter” och gör sig påmind när man som barn inte har råd med 
samma saker som sina klasskamrater, inte kan följa med på samma aktiviteter eller syssla med 
samma fritidsaktiviteter. Till följd av detta väcks ofta tankarna vad kompisarna ska tycka om de 
där ”olikheterna” vilket i sin tur ofta leder till mobbning och sämre resultat i skolan.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Till dessa barn vill vi i Våra Älskade Barn skänka glädje.  
Ge dem något som får dem att längta, drömma och uppleva.  
Under året som gått har vårt största fokus legat på att fortsätta utveckla vårt arbete med Semes-
terresan, både genom att erbjuda det till fler barn och familjer, men även genom att utvärdera och 
förbättra från föregående år. Resultate av detta blev att vi under 2018 växt från att 8 till 10 komu-
ner med arbetet och totalt lyckats hjälpa 143 famijer. 
 
Utöver detta genomförde föreningen även det årliga Barnkalaset i Vara.  
Ett evenmang som lockade ca 2 500 besökare och gjorde stor succé även detta år. 
 
Under hösten skickades information till samtliga kommuner i Västergötland med syfte att väcka 
intresse för arbetet med Semesterresan och få fler kommuner att ansluta sig.  
Responsen var positiv från många kommuner och förhoppningen är att arbetet skall växa med ett 
nya kommuner under 2018.

STYRELSEN 2017: 

Daniel Olsson, ordförande 
Joakim Björndahl, ledamot 

Roland Westin, ledamot 
Ronnie Brolin, ledamot

143 
familjer tog del av  

Semesterresan 2017



20 %  

av alla barn i Sverige har  
varken varit på en semester  

eller haft tillgång till fritidshus 
under senaste året

Källa: Försäkringskassan, SBC, Majblomman

1 av 6 

barnfamilj er i Sverige lever  
under EU:s fattigdomsgräns

40 % 

av alla ensamstående mammor  
i Sverige lever i ekonomisk  

utsatthet

380 000 
barn i Sverige lever under tuffa 

ekonomiska förhållanden



INTÄKTSFÖRDELNING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Våra Älskade Barn är en ideell förening som startade 2011. Föreningens syfte 
är att genom olika arrangemang och aktiviteter gynna och glädja barn och 
barnfamiljer, med särskilt fokus på familjer som lever i en tuff vardag ekono-
miskt.

Sponsorsamarbeten görs på olika sätt med företag, föreningar och organisa-
tioner. Dels genom insamlingar men även genom erhållna rabatter, tjänster 
och olika typer av förmåner. 
Under året har föreningen jobbat vidare med att främst utveckla Semester-
resan och under året blev resultatet att 143 familjer från 10 olika kommun 
fick en semester av föreningen. Majoriteten av kommunerna finns i Väster-
götlandslän men även någon kommun från Jönköingslän deltog, vilket är att 
steg i rätt ritktning till att sprida arbetet ut i landet. Detta är också ett bevis på 
att kommunerna uppskattar det arbete som görs.
  

BETYDELSEFULLA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

• 1 700 barn bjuds in till Barnkalaset i Vara 6 juni.
• Kronprinsessan Margaretas minnesfond ger ett  bidrag på 50 000 kr till  
 arbetet med Semesterresan.
• Vara kommun ger ett bidrag på 100 000 kr till Barnkalaset.
• Sparbanken Lidköping ger ett bidrag på 100 000 kr till Semesterresan.
• Vara Pastorat sänker 30 000 kr till Semesterresan. 
• SDF Västra Hisingen, Kultur och Fritid enhet Sjumilakliv, ger 33 000 kr  
 till Semesterresan.
• Innan jul genomfördes en julkampanj där företag och privatpersoner  
 tillsammans samlade in 70 800 kr till föreningen. 

EFFEKT MÄTNING AV FÖRENINGENS AKTIVITETER

Det finns i dagsläget inga studier, forskning eller mätningar gjorda för förening-
ens aktiviteter. Men med de erfarenheter Våra Älskade Barn har samt upprepade 
uppgifter från lärare, socialtjänsten, föräldrar och framför allt barn pekar allt på 
att de aktiviteter föreningen bedriver bidrar till oerhört goda och förmånliga ef-
fekter. De skapar en paus i en vardag som annars fylls med mycket oro och ång-
est. Effekten blir bl.a. glädje, lättnad, minskat utanförskap och ökad integration. 
 

FÖRVALTNING

Styrelsen består av ordförande och tre ledamöter. De har det övergripande 
ansvaret för föreningen utifrån stadgarna. Generalsekreteraren ansvarar för den 
löpande verksamheten i föreningen.  
Styrelsen och dess ledamöter arvoderas ej.
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RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING
2017 2016

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter 1 800 1 800

Bidrag/Gåvor/Sponsring 937 517 798 272

Lönebidrag 0 0
Övriga intäkter 0 0

Summa verksamhetsintäkter 939 317 800 072

Verksamhetskostnader

Ändamålskostnader -634 736 -498 514

Föreningsförsäkring -952 -952

Bankkostnader -827 -750

Övriga kostnader -1 972 -40 731

Löner -126 286 -200 000
Arbetsgivaravgift -39 679 -69 124

Summa verksamhetskostnader -804 452 -810 071

Verksamhetsresultat 134 869 -9 999

Resultat från finansiella poster
Kostnadsränta skattekonto 0 -24

Summa resultat från finansiella 
poster

Årets resultat 134 869 -10 023

2017 2016

Tillgångar

Kundfordringar 19 000 17 350

Övriga fordringar 1 1
Kassa och bank 182 821 109 603

Summa tillgångar 201 822 126 954

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserad vinst/förlust 66 953 76 977
Årets resultat 134 868 -10 023

Summa eget kapital 201 821 66 954

Kortfristiga skulder

Källskatt 0 0

0 60 000

0 60 000

201 821 126 954

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och 
skulder
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Ledamot 
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