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Årsredovisning
Styrelsen för
Curo Riksföreningen för Cancersjuka  med  organisationsnummer 802407-6047
avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret    2010-01-01 – 2010-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Föreningen är en politiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening med uppgift att 
verka för en bättre livs- och vårdsituation för cancersjuka, deras anhöriga och vårdpersonal. 
Föreningen är helt beroende av frivilliga bidrag. Medel insamlas bland annat genom att i 
första hand privatpersoner kontaktas per telefon. 
För en liten organisation är detta en kostnadseffektiv och seriös form av insamling. 

Antalet medlemmar var vid årets utgång drygt 25 000. 
Under året arbetade 9 ombud, 3 kvinnor och 6 män, från föreningens lokaler i Stockholm 
eller från sina hem runt om i landet. Det genomsnittliga bidraget för året blev 238 kronor, 
likvärdigt med året innan. Ingen löneskillnad förekommer mellan män och kvinnor. 
Sjukfrånvaron ligger även detta år på blygsamma 2 % vilket är långt under riksgenomsnittet. 
 
Ändamålskostnader blev 6,1 miljoner kronor, vilket är drygt 2% mer än året innan. 
Insamlingen ökade dock med 6 %. Orsaken till det försämrade resultatet i utdelat till 
ändamålet härleds till de negativa skriverier kring förskingringen hos Röda korset och 
Cancerfonden. Gamla bidragsgivare fortsatte dock stödja vår verksamhet som tidigare 
medans nya kunder vi kontaktat avstod med att bidra till föreningen verksamhet i klart större 
omfattning än normalt. Vi erhöll en klart sämre inbetalningsprocent på våra utskick de 
månader skriverierna pågick.

Pengarna har huvudsakligen hjälpt cancerdrabbade till rehabilitering och eftervård samt 
barnen med välbehövliga rekreationsbidrag och stimulans genom aktiviteter på sjukhusen 
och i vissa fall genom hembesök. Curo har under året utökat antalet enheter som nu får 
bidrag för Clown samt Lek och Målarverkstäder. Under året har vi bidragit med medel till 
verksamheter på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Uppsala Akademiska Barnsjukhus, 
Centrallasarettet i Västerås, Örebro Universitetssjukhus, Norrlandsuniversitetssjukhus samt 
Sachsska barnsjukhuset. Yoga och friskvårdprojekt på Akademiska sjukhuset i Uppsala har 
under 2010 utökat sin verksamhet och över 1400 personer har nu gått dessa kurser. 
Från 2010 har man utökat verksamheten med kurser för enbart män. Under året har 
föreningen samarbetat med 17 rehabiliteringscentra varav ett i Estland. 
Curo har sedan 2010 personal som arbetar på Akademiska sjukhuset i Uppsala med Yoga 
och friskvårdsprojektet.

Föreningens dataservrar har bytts ut under året och programvaran har uppgraderats.
En bredbandsförbindelse har installerats vilket medförde en kostnadsbesparing mot tidigare 
ADSL-förbindelse med 40.000 kr per år. Föreningens ombud använder uteslutande IP-
telefoni för att hålla nere telefonkostnaderna. För att skapa en bättre arbetsmiljö inköptes 
begagnade kontorsstolar samt ett antal höj och sänkbara arbetsbord. Under året har en 
mycket uppskattad almanacka tagits fram med bilder som barnen på Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus och Akademiska sjukhuset i Uppsala ritat. Denna almanacka har skickats till 
bidragsgivare som tack för lång och troget stöd till föreningen och fått mycket uppskattning. 

Några styrelsearvoden utgår inte.
Årets resultat medger inga fondavsättningar. 
Styrelsen föreslår att årets redovisade resultat och fria medel disponeras enligt följande:
Ingående fritt kapital                1 960
Årets resultat          -   26 192

         -   24 232

Att balansera  i ny räkning            -   24 232


