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Förvaltningsbe rättel

Allmänt om verksamheren
Rise-Riksföre ningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen - bildade s 198 I och är idag
Sveriges äldsta stödorganisation ftir vuxna inom området incest och andra sexuella öve rgrepp på barn.
Medlemmar i föreningen är kvinnor över 18 år som har varit ursarra ftir incesr och andra sexuella
övergrepp som barn och verksamhetens huvudfokus är att erbjuda stöd till dessa kvinnor i deras
läkningsprocess. Föreningen är rikstäckande med medlemmar från Malma i söder rill Kiruna i norr och
med huvudkontor i Stockholm.

En av våra viktigaste uppgifter är att skapa ftirutsättningar ftir utsatta att under rrygga, lugna och
strukturerade former mötas och dela erfarenheter. Detta har visar sig minska såväl skuld och skam, som
isolering och ensamhet. Istället ökar känslor av samhörighet, krafr och hopp om arr det går att må bra
igen. Utgångspunkten är art stödet ges från en utsatt kvinna cill en annan. Det betyder art medlemmar,
som kommit till en punkt i sin egen ldkning där man orkar och vill ge sröd vidare dll andra, kan
genomgå en intern utbildning i Rise dll stödperson.

Alla som utsatts som barn, oavsett ålder eller könsdllhörighet, kan ta del av vår verksamher genom vår
stödtelefon och stödmail. Dit vänder sig också såväl anhöriga som profession som söker sröd i ämnet.
För män som utsatts som barn, samt ftir icke-binära, erbjuder vi sedan err par år tillbaka stödgrupper i
Stockholm.

En viktig del av vårt arbete är att öka kunskapen hos vården, hos olika professioner och hos utsatra
kring samhdllsproblemet med incest och sexuella övergrepp på barn, långsiktiga konsekvenser samt
vägar dll ldkning. I det arbetet blir det viktigt arr sprida information om att fuse finns och erbjuder stöd
för den som utsatts ftir sexuella övergrepp som barn och framftjr allt att der går att må bra igen.

För den som enligt våra stadgar inte kan bli medlem i Rise, så finns istdller en m<;jlighec att bli
stödmedlem. Ibland stödmedlemmar på Rise återfinns därmed de utsatta männen. Även anhöriga,
professionella, organisationer och allmänhet utgör ftireningens stödmedlemmar.

Vår verksamhet är helt beroe nde samt finansi€rat av gåvor, bidrag och fondmedel. Rise är parti-politiskt
och religiösr obundet.

Vision
Rise vision är att alla som utsatts ftir incest eller andra sexuella övergrepp som barn ska våga berätta om
dema och be om hjälp. Tillgång dll offentligt finansierat stöd skall då vara en sjdlvklarhet, oavsett ålder,
kön eller geografisk tillhorighet. I Sverige - och i världen.

Främjande av ändamål under verksamhetsåret
Föreningens huvudsakliga ändamål är att verka ftjr:

l. att erbjuda stöd och gemenskap ftir den som utsarrs för sexuella övergrepp i barndomen.
2. att informera om sexuella övergrepp i barndomen och dess konsekvenser.
3. att arbeta tillsammans med andra organisationer och föreningar kring frågor som rör sexuella
övergrepp.

"P;i Rise linns ({e urcaffa banten som blvit vLtxna och idag kan siirta ord Ttii der de inte
kunde son barn. Vi vi4| {onnedla /topp om ;ztt den sotn ursaus kan nt;i bra

och lii tillgång dJl sin fu/la porential - med rirr söd och hitilp. "
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Under året har vi haft närmare 4000 kontakter med stödsökande som bland annat inneburit:
447 samraltill vår stödtelefon, närmare 1800 stödmall och264 individuella stödsamtal mellan
stödsökande och stödpersoner på fuse.
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I 59 besök har gjorts i våra ledarledda stödgrupper i Stockholm och 90 besök i våra ledarlösa slutna
stödgrupper i Stockholm. I våra ledarledda slutna stödgrupper på orrer uranför Stockholm (Malmö,
Göteborg, Varberg, Örebro, Uppsala, Falun, Sundsvall och Bollnäs) har totalt I 104 besök gjorts.

YLra'2läger under året har samlac 30 kvinnor och nedan ftiljer några citat från årets ldgerverksamher:

'Arc Ri.se finns och erbiur'\cr dcn /t:ir sorrens hiii/p ;ir helr orroligt och bonte tå .så nyc:ke r
up1>miirk.satnhe r oc/t rncr/cl ftjt';trr kuntt;t driva clcn h;ir yctk.cantlte rcn. Dct ir en rålcltlning fi)t'tnig och

1ör så n:inS;;t antlra../ae ir cyif7 ncksanr. Tack, nck, nclrl!''

",5'å perllkt hclg. Ön.vkar atr dc här I'igrct.l;ulle linnas rillzåintltgr lör a/|a, inrc bara pcrsottcr nc<!
rraunLt. Ot'lt arr n;1ln skullc fii ndi/iglte'ren. On ni.skullc anot-tlna err ltlandl,igcr;ir jag nted""

Under året har vi också erbludit kurser och sociala aktiviteter. Främst i Stockholm, men också genom
cafeer i Göteborg och Bollnäs. Sammanlagt har dessa kurser och sociala aktiviteter genererar 140 besök.

2019 innebar också ännu ett år av informationsinsarser. Vi gav ut :

ytterligare ett nummer av vår tidning "Spegeln" i augusti 2019 med tema
"sömi'. Vi utbildade också drygt l5ö p*rJr,., från olika instanser och ?
professioner i samhället. Däribland socialtjänst, ldkare, socionomer,
t€rapeuter, skådespelare samt för olika professione r i samband med "3rd
Nordic Nerwork Seminar on Consequences of Childhood Sexual Abuse"
som hölls i Helsingfors i oktoberlg.
Vi syntes också i en monter på Socionomdagarna i november, var
medarrangör till en demonstrarion den 8 mars kring vårdbrist fti,r sexuellt
utsatta, spred vår kunskap i flera olika näwerk, intervjuades i samband med forskning samt rog emot
studiebesök från bland annat närliggande organisationen SMSI i Bergen-Norge samr polisstudenter i
Sverige.

Medlemsenkäter & medlemspåverkan
Under 2019 genomftirdes ett medlemsmöte i samband med årsmöter. I samband med årsmöte t2OIg
genomflirdes återigen mindre ändringar i ftireningens sradgar, vilket lades stor vikt vid på
medlemsmötet. Syftet med våra medlemsmöten är att låta medlemmar få en möjlighet att i lugn och ro
prata igenom viktiga frågor inför årsmötet, ge en fördjupad insikr om var föreningen är på väg och vad
som görs just nu, samt att utifrån ftireningens demokratiska struktur ge medlemmar möjlighet am ha
synpunkter om det arbete som bedrivs.

3fuse - Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen Org.nr: 80201l-0386



I december 2019 skickade Rise ut en omåttande enkät till samdiga
medlemmar kring upplevelsen av Rise som förening. Resultater kommer
art sammanställas och presenreras under 2020.

Media
fuse har medve rkat i följande medier med anledning av vår verksamher
och med anledning av de lokala verksamheter vi srarrat på olika orter i
landet under 2019:
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Tidninear
Tidningen Kurage (januari) - stödsökande man berättade om sin historia och fuse berydelse
Sundsvalls ridning (10/S) - angående lokal stödgrupp Sundvall

TV & andra medier
UR Play - Flera inspelade filmer finns fortfarande rillgdngliga med föreläsningar från Rise-dagen den
30/ 1l Z017 (https://urplay.se/serie/204801-ur-samtiden-rise- dagen-2017)

I december 2017 publicerade vi våra 4 första avsnitt av fuse-podden.
Varje avsnitt hade ert av följande reman; ursprungsfamiljen, skam,
sexualitet och konfronrarion. I december 2018 hade podden hafr ca

2 700 lyssningar. Det avsnitt som haft flest lyssningar handlar om
ursprungsfamiljen. Em mycker viktigt syfre med podden, är att ge

utsatta en möjligher att ta del av andras erfarenheter och då ibland
långt innan man själv är redo atr berätta. Men genom att få ta del av

andras upplevelser, så minskar den ofta förlamande skammen och
skulden utsatta bär på, likväl som känslor av art vara ensam om sin utsatther. Rise-podden har funnits
tillgänglig att lyssna på dven under 2019 och hade under året drygt 1000 nya lyssningar, vilket visar på
att den fortfarande är akruell.

Debattartiklar
Rise medverkade i debattartikel i SvD (5/4) kring satsningar mor mäns våld mor kvinnor.

Nätverkande
fuse deltog i flera nätverksträffar under året tillsammans med Föreningen Tillsammans, nxrME, och
\7onsa för att se närmare på förutsättningar for att öka ursarras inflytande i egenskap av patienrer som
bär skador efter sexuellt våld. I november deltog Rise som representant ftir patienter i ett nystartat
patientråd på \fonsa.

Väsentliga andra händelser under räkenskapsåret
Under slutet av 2018 åttade styrelsen ett vikdgt beslur om att lämna lokalen för vårt huvudkontor i
Stockholm där vi befunnics oss i drygt 20 år. Under första kvartal et2019 flyttade vi därför till en
mindre och avsevärt billigare lokal, för att på så särt oprimera våra resurser. Flytten rog såväl

ekonomiska som personella resurser i anspråk.

Vi har även fortsatt erbludit stöd ftir män som utsatrs i barndomen. Genom våra ridigare mansgrupper
har vi konstaterat ett decta är en utsatt grupp som finner litet eller inget sröd i samhallet idag för sina
upplevelser. Vi har även efter önskemål en längre rid från transsexuella och icke-binära erbjudit
stödgrupper under året där utsatta kunnat närvara samtidigt oavserr kön. Grupperna har varit
uppskattade och det blir återigen tydligt att upplevelser och konsekvenser är lika oavsetr kön.
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Under året genomfördes två utbildningar for nya srödpersoner. Regelbunden handledning och
kollegialt stöd ftir våra stödpersoner har även fortsart varit centrala delar. Extern handledning har köpts
in med specifika kompetenser inom områden som stödjer stödpersonernas arbete. Detta är viktigt, då
alla stödpersoner sjdlva varit utsatta som barn och i rollen som srödperson ges en fortsarr möjlighet till
läkning och utveckling, men på ett annat sätt än då man tidigare deltagir i stödverksamhet på Rise. I
slutet av året genomförde vi ftir första gången en konferens ftir alla srödpersoner under två dagar med
övernatming, vilket var mycket uppskattat av alla deltagare och värdefullt fiir verksamherens fortsatta
utveckling. Vi har även haft handledning på plats i Stockholm samt via Skype med möjlighet for
stödpersoner att delta från olika orter i landet.

Medlemmar
100% av våra medlemmar har varit utsatta i barndomen. De allra flesta som kommer som nya
medlemmar till föreningen har dessutom ett mer eller mindre akut stödbehov vilker gör
stödverksamheten resurskrävande.

I samband med större forändringar i verksamheten (exempelvis föreningens flym rill nya lokaler 2019)
så är vår erfarenhet att det inte är ovanligt att medlemmar lämnar föreningen av skdl som delvis går att
härleda till svårigheter med otryggher kopplat till jusr ftirändringar. Inte sällan årerkommer de till
frireningen efter en periods vila.

Den 31 december 2019 var anraler medlemmar fördelat på:

o medlemmar 421 (420 år20IS)
o srödmedlemmar 109 (115 år 2018)

Totalt 530 (535 år 2018)

Verksamrna inom Rise
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som besrår av medlemmar. Ärsmöret tillsätter
styrelsen som arbetar med långsiktiga och srategiska frågor ftir föreningen. För det operativa arberet
ansvarar verksamhetsansvarig som också leder övrig personalgrupp. Övrig pe rsonal har under året
bestått av kanslist, stödsamordnare, projekdedare, lokalansvarig samt ca 15 srödpersoner som arbetar i
ftireningens olika stödfu nkdoner.

Styrelse
Katri Berg

Heldn Carlson
Mahsa Homayountash
Barbro Sjöqvist
Marianne Björk
Maria'W'oglinde

Hermine Holm
Emilia Hedman

- ordforande (medlem), ansvarig utgivare ftir tidningen Spegeln

- ordinarie ledamot (stödmedlem), vice ordförande

- ordinarie ledamot (medlem)

- ordinarie ledamot (stödmedlem)

- ordinarie ledamot (stödmedlem)

- ordinarie ledamot (medlem) Maria tog en rime-out från det aktiva
styrelsearbetet under hösten pga. insatser i det operariva arberet i
verksamheten.

- suppleant (medlem)

- suppleant (stödmedlem)

Styrelsen har hafc l0 styrelsemöten under verksamhetsåret inklusive styrelsens konstituerande möte i
samband med årsmötet. Personalen har haft regelbundna avstämningsmöten, såväl vid frsiska våffar
som i videokonferenser samt vid flera tillFillen arbetat med uweckling av arbetssätt och
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verksamhetsplanering. I december genomftirdes dels en större konferens ftir samtliga stödpersoner på
Rise, dels en gemensam middag för personal på huvudkontoret tillsammans med sryrelsen.

Valberedning
Susanne Palm, ordinarie ledamor
Elin Frejeus, ordinarie ledamot

Revisor
Karin \(/esterlund, auktoriserad på revisionsfirman Mazars Set.

Anställda
Under 2Ol9 har personalstyrkan genomgått såvdl sjukdom som rehabiliteringsinsatser, men har med
samlade gemensamma krafter och vissa tillfålliga resurser, genomft!,rt merparren av der som planerars för
årec.

Vcrksamhetsansvarig & stödpcrson
100%

Kansliansvarig & stödperson
50o/o

Stödsamordnare 6c stödperson
40o/o

Projekdedare & stödperson
50% from okt
Lokalansvarig
caSo/o

Sammanlagt l6 stödpersoner har också arbetat deltid som anstd.llda eller konsulter under perioder 2019
med att tillsammans uppräahålla Rise stödverksamhet bestående av stödtelefon, stödmail, stödgrupper,
kurser, läger samt sociala aktivireter.

Volontärer
Rise stadgar uppmunffar dll volontärarbete. Ett flenal kvinnor har under året arbetat ideellt pä Rise.
Framftir allt med att sprida informationsmaterial om Rise och med material cill föreningens tidning
Spegeln men också med uppgifter såsom att bistå med praktiskr arbete i samband med sociala
aktiviteter i ftireningen. En medlem arberar också ideellt som biblioteksansvarig. Även anstdllda och
styrelseledamöter utftir arbete ideellt.

Samarbetspartners i ekonomi- och styrelsefrägor
IDEA - arbetsgivarfrågor
Saldo RedovisningAB
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Bidragsgivare 2019

Slutligen vill vi framfora ett stort tack till dem som gett gåvor, bidrag och tjänster till vår verksamher
under året och som hlnlper oss arr fortsätta hjdlpa:

Brottsoffe rfonden
Falu Kommun

Fortnox
Folkhälsomyndigheren

Hedlunds stiftelse

Jämsrdlldhetsmyndigheten
Kronprinsessan Margaretas stiftelse

Stockholms Stad

Region Stockholm
Saldo Redovisning

Socialstyrelsen

Studiefrämjandet
Yogobe

Enskilda medlemmar och stödmedlemmar

Stockholm mars 2020

Sryrelsen rtir Rise
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Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efcer finansiella poster
Solidiret (%)

Balansomslutning

20t9
2527

r87

33,0

i 805

2018

2703
1Z

33,r

I z3l

2017

2775

3

27,0

r 467

20t6
l 858

)7

36,4

| 077

För definitioner av nyckeltal, se Noc I Redovisningsprinciper.

Beträffande frireningens resultat och stillning i övrigt hänvisas till efte rfoljande resultat- och
balansräkningar med noter.

Not
2019-01-01
-2019-t2-3tResultaträknirg

51750
2407 373

84966

-278 878

-724190
-r 354013
2357 08t

187 008

186954

186954

t86954

20r8-01-01
-20t8-12-31

22500
2539 967

148 4r4

-285 972

-599 r32
-18r3979
2699 083

tt799

tt 554

rt 554

rt 554

Rörelsein åk ter, Iagerförän dri ngar m. m.

Förenines intd.kter
Medlemsavgifter
Bidrag
Övriga rörelseintäkter

Summa ftireningens intäktcr

Förenings kostnader
Direkt kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Summa ftirenings kostnadcr

Rörelscresultat

Finansiella Doster

Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa ftnansiclla postcr

Resultat cftcr ftnansiclla poster

Rcsultat ftirc skatt

Ärets resultat

25M089 27t0882

z

-245

-245

->+

-54
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2019-12-31 2018-t2-31

Balansrdknin ob

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar

M a r e ri ell a a n I äggn i n gs ti IIgå n ga r
Invenrarier, verktyg och installadoner
Summa matcriclla anläggningstillgårg*
Surnma anlngningsti[ga"S""

O msättningscillgångar

Varulagerm. m.
Färdiga varor och handelsvaror
Förskott till leverantörer
Summavadager

Kortfristisa fordrinsar
Ovriga fordringar '

Förutbetalda kosmader och upplupna inräkter
S umma kortfristig:a fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningrtillgårg"t

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eset kaoital

-

Fritt eger kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Ärets resultar

Egct kapitd vid räkcnskapsårcts slut

Kortfristiea skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkrer
Surnma kortftistiga skulder

Not

3

4

0

0

0

0

0

0

19 320

8 000

27 320

3 54r
3t 549

35 090

1743 103

1743 to3
r 805 513

I 805 513

407 595
186954

594549

176 5r5
39 r33
83 639

9rt 678

tzto964

2t 560

0

2t 560

92079

8t 279

r73358

| 036 670

t036670
t23t 587

r23r 587

396040
rr 554

407 595

rr5 640

36309
51 843

620201

823993

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER I 805 513
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Noter
Not I Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar
Ärsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre foretag.

Bokforingsnämmndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre ftiretag
tillämpas ft)r ftirsta gången, vilket kan innebära en bristande jämforbarhet mellan räkenskapsåret
och det närmaste foregående räkenskapsåret och det närmast ftiregående räkenskapsåret.

Nyckeltalsdefi nitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men ftire bokslutsdispositioner och skatter

soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag ftir uppskjuten skatt) i
procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anstdllda

Medelantalet anställda

Not 3 Inventarier, verktyg och installadoner

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 4 Lagcr av böcker

Bokfön varde

2019-01-01

-20t9-12-31
2018-01-01

-2018-12-31

5

2019-12-31 2018-12-31

7

239 125

239 725
239 725

239 725

-239 725

-239 725
-239 725

-239 725

0

2019-12-31 2018-12-31

2l s60
21 560

0

19 320
l9 320
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Underskrifter och revisorspåskrift

Organisationsnummer : 8020 1 1 - 0 3 86
Räkenskapsår: 20LT0f 0L-201fi t23t
Resultat- och balansräkningen kommer att ftireläggas på årsstämma ftir fastställelse.

Stockholm ?-o lU ?,O f,o

(
-"'/

Katri Berg
Ordförande

Mahsa Homayountash
Ledamot

Karin Westerlund
Auktoriserad revisor

\Lu,.^,!ör'wL
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ot

[A,**.
lMaria Wo
Ledamot
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Min revisionsberättelse har lämnats \ \ \ ZoLo
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