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Endometriosföreningen, Stockholms län  2020-01- 01 - 2020–12-31 
Organisationsnummer 802413-0075 

 

Förvaltningsberättelse 2020 

Föreningens 17e verksamhetsår 

 

Endometriosföreningen, Stockholms län är en lokalförening inom Endometriosföreningen, 

Sverige. Medlem i Endometriosföreingen, Sverige som är bosatt i Stockholms län är 

automatiskt medlem i Endometriosföreningen, Stockholms län. 

Lokalföreningen är medlem i Funktionsrätt, Stockholm och deltar regelbundet i deras möten 

och arbetsgrupper. 

Föreningen har ett samarbete med specialistläkarna inom Endometrios – ARG. En 

arbetsgrupp inom Svensk Förening för Obstretik och Gynekologi. (SFOG). Vi har även ett 

samarbete med föreningarna Barnlängtan, Mensen, På blodigt allvar m fl. 

 

Endometriosföreningen, Sverige är medlem i och samarbetar med ett antal internationella 

och nationella organisationer som arbetar med endometriosfrågor och samarbetar med 

andra patientföreningar. 

 

Tyvärr har covid-19 gjort att föreningen under 2020 kört på sparlåga när det gäller 

medlemsträffar och andra möten. Däremot har vi tillsammans med Endometriosföreningen, 

Sverige, erbjudit våra medlemmar ett antal digitala föreläsningar. Tema har varit  

endometriosinformation, smärthantering, sexuell hälsa mm.  
 

Endometriosföreningen, Stockholms län kommunicerar med sina medlemmar via hemsida, 

Informationsbrev och en stängd Facebookgrupp. I facebookgruppen kan man diskutera med och ställa 

frågor till andra kvinnor med erfarenhet av endometrios. 

 

Ett par ledamöter deltog i OGU-dagarna i mars 2020. OGU är Obstretiker och Gynekologer 

under Utbildning. De har varje år en tvådagars-kongress. 2020 var temat endometrios. 

Tanken var att vi skulle finnas där som utställare med broschyrer, filmer samt svara på 

frågor. Vi var också ombedda att hålla ett föredrag för de blivande läkarna om patientens 

synpunkter, önskemål om bemötande mm. Konferensen blev digital vi deltog som åhörare 

och gav vår föreläsning, som var mycket uppskattad. 

 

I slutet av 2020 hade Endometriosföreningen, Stockholms län knappt 300 medlemmar. Ett av 

våra mål för 2021 är att öka medlemsantalet. 

Lokalföreningens intäkter består av medlemsavgifter och ett organisationsbidrag från Region 

Stockholm. Större kostnadsposter är tjänster köpta av Föreningshuset SEDAB AB för 

kansliservice som redovisning, medlemsregister och utskick till medlemmar samt kostnader 

för IT, hemsida  och informationsverksamhet. 2020 redovisade föreningen ett överskott på 

knappt 60,000 kronor (51.000 kronor). 

 

2021 hoppas vi kunna återuppta verksamheten som den var före covid-19. Arrangera 

medlemsträffar, föreläsningar och samarbeta med vården och politiker. Även medverka i 

Endometriosföreningen, Sveriges löpande aktiviteter som informationsbrev, hemsida, 

produktion av nya informationsfilmer filmer och inslag i olika sociala medier 

 

 
I ett separat dokument redovisas Verksamhetsberättelse 2020 och Verksamhetsplan för 2021 – 2022.   



Endometriosföreningen, Stockholms län       

 

RESULTATRÄKNING 

   NOT 2020-01-01- 2019-01-01-     

    2020-12-31 2019-12-31   

Föreningens intäkter   

Medlemsavgifter     671 20      71,500     

Bidrag och gåvor                   260.000    247.605        

Övriga intäkter                0        5.012                  

Summa intäkter            327 120              324.117          

  

 

Föreningens kostnader         

Direkta kostnader       4  387        1.441                                               

Övriga verksamhetskostnader                                 263 034            271.607  

Summa kostnader  1  267 421    273 048    

 

Över/underskott       59 699             51.069  

   

  Resultat från finansiella poster              0                        0 

 

ÅRETS RESULTAT      59 699               51.069              

 

Not 1 Verksamhetens kostnader 

Lokalkostnader                                     0       27.786                          

Administrationskostnader                             31 180               18.502        

Köpta tjänster                       142 960             160.717        

Medlems- och demokratikostnader                                             5 900       23.441        

Seminarier och utbildning                                                           5 984               828                                                    

Informationsverksamhet                                                           75 150               38.852                          

Övriga kostnader                                                                        1 860         2.921                

Summa Verksamhetskostnader                                          263 034             273.047                         

 
Stockholm den 12 maj 2021 
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