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F ö rvaltni ngsb e rättel s e

Allmänt om verksamheten
Rise-Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen -
bildades 198L och är idag Sveriges äldsta stödorganisation för vuxna som utsatts
sexuellt som barn. Föreningen är rikstäckande med medlemmar från Malmö i söder
till Kiruna i norr och med huvudkontor i Stockholm. Verksamheten i Rise finansieras
av gåvor, bidrag, fondmedel och medlen:.savgifter. Föreningen är partipolitiskt och
religiöst obunden.

Allt stöd på Rise sker från en utsatt till en annan. Det innebär att medlemmar, som
kommit till en punkt i sin egen läkning där man orkar och vill ge stöd vidare till
andra, kan genomgå Rise egen utbildning för stödpersoner. En av våra viktigaste
uppgifter är att skapa förutsättningar för utsatta att under trygga,lugna och
strukturerade former mötas och dela erfarenheter. Detta har visat sig minska såväl
skuld och skam, som isolering och ensamhet. Istället ökar känslor av samhörighet,
kraft och hopp om att det går att må bättre.

Alla som utsatts som barn, oavsett ålder eller könstillhörighet kan ta del av vår
verksamhet genom vår stödlinje bestående av stödtelefon, stödchatt (startad 2020)
och stödmail. Dit vänder sig också såväl anhöriga som yrkesverksamma som söker
stöd i ämnet. Kvinnor som är medlemmar i Rise kan ta del av alla delar i vår
stödverksamhet innehållande stödgrupper, stödsamtal, sociala aktiviteter, utomhus-
och skapande aktiviteter, kurser och läger. För män och icke-binära som utsatts
sexuellt som barn erbjuder vi stödgrupper i Stockholm, stödgrupper online samt
personliga samtal med stödpersoner.

Sedan starten l98L statuerar föreningens stadgar att endast kvinnor kan bli
medlemmar i Rise. För den som enligt stadgarna inte kan bli medlem, så finns
istället en möjlighet att bli stödmedlem. Närstående, yrkesverksamma,
organisationer och allmänhet utgör ofta stödmedlemmar i Rise. Ibland
stödmedlemmarna på Rise återfinns också ännu, med anledning av de nuvarande
stadgarna, utsatta män som f n benämns som aktiva stödmedlemmar. En viktig del
av vårt arbete är att öka kunskapen hos vårdpersonal och andra yrkesverksamma,
hos närstående och utsatta kring samhällsproblemet med incest och sexuella
övergrepp på barn, långsiktiga konsekvenser samt vägar till läkning. Vi informerar
om att Rise finns och erbjuder stöd och vi arbetar också för att sprida hopp om att
det går att må bättre - trots allt.

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

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



1. att erbjuda stöd och gemenskap för den som utsatts 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.

Stödverksamhet
Äret2020 blev på många sätt ett annorlunda och krävande år, med anledning av den
pågående pandemin. Under året erhöll vi extra finansiering p g a pandemin och vår
förmåga att snabbt använda dessa medel för att ställa om och utöka vår
stödverksamhet med nya funktioner såsom stödchatt, digitala stödgrupper och fler
personliga samtal ser vi var till stor fördel för målgruppen. Är 2020 var Rise intäkter
i form av bidrag och medlemsavgifter drygt 3,7 milioner kronor (2,5 miljoner
201.e).

Under året genomförde vi 4560 kontakter med stödsökande som bland annat
innebar:
220 samtal till vår stödtelefon, närmare 2200 stödmail och 242 chattkontakter

Med hjälp av extra beviljade bidragen p g a pandemin, kunde vi varje vecka erbjuda
extra bokningsbara personliga stödsamtal för medlemmar via telefon. Behovet
visade sig vara påtagligt stort. Samtliga tider bokades upp konstant och vi fick
många gånger både dubbel- och trippelbemanna for att möta behovet av samtal.
Under året genomförde vi totalt 574 personliga samtal vilket motsvarade en
ökning med,220o/o iämfört med 2019.

508 besök har gjorts i våra ledarledda stödgrupper i Stockholm, Falkenberg,
Göteborg, Lund, Malmö, Sundsvall, Uppsala och Varberg. Vi kan efter året summera
en nedgång (ca 50%) avseende deltagandet i stödgrupperna efter det att vi p g a
pandemin tvingades ställa om alla fiisiska träffar till att istället bli digitala.
Stödsökande har beskrivit att tröskeln för att delta blev större i och med den digitala
omställningen och många äldre personer utan stor datorvana kunde inte delta alls
efter omställningen. Många av dem har istället valt att erhålla stöd i form av de
individuella stödsamtalen.

Under 2020 hann vi, innan pandemin bröt ut, anordna ett vinterläger under 3 dagar
med tema "yoga och skrivande" där 19 personer deltog. Nedan följer några citat från
lägret 2020:

"Jag har ktint mig vöI omhändertagen från första stund. Ilppkigget har
minskat min stress. AIIa ledare har varit fantastiska. Tack. <3"

"Det här borde alla som varit utsatte, och som vill, få möjlighet att delta
på. Flera pusselbitar i min resa mot lakning kan nu läggas till mitt

"Itiknings-pussel".

"Så väl planerat och genomfört. )troligt fin upplevelse som jag kommer
ta med mig länge och som hjrilpt/kommer hjt)lpa mycket. Stort tack!"



Under året har vi också erbjudit föreläsningar och sociala aktiviteter. Främst i
Stockholm, men också genom caf6er och utomhusaktiviteter i Varberg/Falkenberg,
Göteborg och Bollnäs. Sammanlagt har dessa kurser och sociala aktiviteter besökts
av LtZ personer.

Utöver vår kärnverksamhet med stöd, så var också en viktigt del av vår verksamhet
under året att utveckla en internetbaserad stödportal med kunskap och verktyg att
använda på egen hand i läkningsprocessen. Projektet har
finansierats av fämställdhetsmyndigheten och lansering sker
202L.

Precis som de senaste åren har vi även under 2020, i takt med att
fler söker stöd på Rise, fortsatt arbetet med att utveckla och
kvalitetssäkra vår stödverksamhet och arbetsmiljö.
I rollen som stödperson ges möjlighet till läkning och uweckling,
men på ett annorlunda vis än under tidigare eget deltagande i
stödverksamhet på Rise. Då alla stödpersoner själva bär på trauman från den egna
utsattheten som barn blir tydliga arbetsrutiner, utbildning och handledning viktigt
för att orka ge stöd även över tid. Under året har därför både utbildning och
regelbunden handledning av stödpersoner genomförts. Dels i smågrupper endast
för stödpersoner och dels i storgrupp för stödpersoner tillsammans med
verksamhetsledning och annan personal. Handledningen har genomförts digitalt via
video. I slutet av året genomforde vi för andra gången en uppskattad konferens för
alla stödpersoner under 2,5 dag. Denna gång ställdes konferensen om till digital med
anledning av pandemin.

Informationsinsatser
2020 innebar också ännu ett år av informationsinsatser. Vår medlemstidning
Spegeln gavs under året ut i tre nummer med varsitt tema; kontroll, syskon och
mammor.

I december gjorde vi särskilda insatser för att nå ut till tjej- och kvinnojourer och vi
skickade också ut postpaket med material om Rise till ca 400 vårdcentraler i
Sörmland, Uppland och Stockholm. Under året utbildade vi bl. a medlemmar i
organisationen Zonta, personal på två kvinnojourer, diakoner i Skåne samt
representanter från socialtjänst och kuratorer [VC) i Perstorp. Vi tog också emot
studiebesök från polisstudenter, kriminologistudenter och socionomstudenter samt
medverkade i ett flertal studier och uppsatser i anslutning till högskolor och
universitet.
I oktober deltog personal ännu en gång i 3rd Nordic Network Seminar
Consequences of Childhood Sexual Abuse som detta år genomfördes online.

Vi påbörjade också arbetet med att spela in nya avsnitt av Rise-podden. De senaste
avsnitten publicerades 20t7 och har sedan dess haft över 5000 lyssningar. De nya
avsnitten lanseras under 2021.

Medlemsenkäter



I december 20t9 skickade Rise ut en omfattande enkät till samtliga medlemmar
kring upplevelsen av Rise som förening. Resultatet bearbetades under vären?020
och har sedan dess legat till underlag for olika beslut, anpassningar och
förbättringar i verksamheten.

Media
Rise har medverkat i följande medier under 2020
Tidninsar
Artikel i Sydsvenskan den 3 /2 2020 med anledning av lokal stödgrupp i Lund.

TV & andra medier
UR Play - Flera inspelade filmer finns fortfarande tillgängliga med föreläsningar från
Rise-dagen 30 /LL 20L7 (urplay.se/serie /204801-ur-samtiden-rise-dagen -20L7)

Debattartiklar
Rise medverkade i debattartikel i Västerbottens kuriren (2t/5) samt i Dagens
Medicin (24/9) kring demonteringen av Asta mottagningen i Umeå.
Vi medverkade även i debattartikel i Göteborgs Posten (2L/6) kring den kartläggning
som gjorts av SKR kring bl. a vården för sexuellt utsatta.

Nätverkande
Under året skedde erfarenhetsutbyte med Mansjouren, Stiftelsen Allmänna
Barnhuset, Studiefrämj andet och Medborgarskolan.

Samarbeten & medlemserbjudanden
Under 2020 samarbetade Rise med Regionteatern i Växjö med
anledning av deras uppsättning Festen. Rise bidrog bl. a med
information i programbladet samt med annat material till besökare.
Under året har Rise samarbetat med Yogobe som erbjudit alla
medlemmar i Rise kostnadsfri yoga online.
Hälsokostkedjan Hälsokraft skickade under 2020 ut information om
sexuella övergrepp i barndomen och långsiktiga konsekvenser till
samtliga stamkunder via Hälsokrafts medlemsbrev. Informationen togs
fram av Rise och Hälsokraft valde också att i en kampanj låta en del av försäljningen
tillfalla stödet på Rise.

Medlemmar
I00o/o av våra medlemmar har varit utsatta i barndomen. De allra flesta som
kommer som nya medlemmar till föreningen har dessutom ett akut stödbehov vilket
gör stödverksamheten resurskrävande.

Den 31 december 2020 var antalet medlemmar fördelat på:
o medlemmar - utsatta kvinnor 508 (42L år 2019)
. aktiva stödmedlemmar - utsatta män L6
o stödmedlemmar L34 (109 år 201"9)

Totalt 658 (530 är 2OL9)



Verksamma inom Rise
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som består av medlemmar.
Ärsmötet tillsätter styrelsen som arbetar med långsiktiga och strategiska frågor för
föreningen. För det operativa arbetet ansvarar generalsekreteraren som också leder
övrig personalgrupp. Övrig personal har under året bestått av kansliansvarig,
stödsamordnare, 2 projektledare, lokalansvarig samt ca 16 stödpersoner (L00o/o
kvinnor) som arbetat i föreningens olika stödfunktioner.

Styrelse
Katri Berg
Spegeln
Hel6n Carlson
Mahsa Homayountash
Barbro Sjöqvist
Marianne Björk
Hermine Holm
Emilia Hedman

- ordförande (medlem), ansvarig utgivare för tidningen

- ordinarie ledamot (stödmedlem), vice ordförande
- ordinarie ledamot (medlem)
- ordinarie ledamot (stödmedlem)
- ordinarie ledamot fstödmedlem)
- suppleant [medlem)
- suppleant (stödmedlem) Emilia tog time-out från
styrelsen under hösten p g a insatser i det operativa
arbetet i verksamheten.

Styrelsen har haft L0 styrelsemöten under verksamhetsåret inklusive styrelsens
konstituerande möte i samband med årsmötet. Personalen har haft regelbundna
personal- och avstämningsmöten, främst via digitala träffar och under korta
perioder under året även vid Srsiska träffar. Året har också inneburit ett antal
tillfällen där personalen arbetat med utveckling av arbetssätt och
verksamhetsplanering. I december genomfördes en digital konferens för samtliga
stödpersoner på Rise under 2,5 d.ag.

Valberedning
fulia Sjölund, ordinarie ledamot [stödmedlem)
Linnea Sveds, ordinarie ledamot (stödmedlem)
Susanne Palm, suppleant [medlem)

Revisor
Karin Westerlund, auktoriserad på revisionsfirman Mazars Set.

Anställda
Under 2020 har personalstyrkan under en pågående pandemi visat på extrem
flexibilitet och utfört stora och viktiga insatser som inneburit att vi kunnat bibehålla
och utöka stödfunktionerna i föreningen, med bland annat digitala stödgrupper och
chatt.

Verksamhets ansvar ig L0 0o/o

KansliansvarigTSo/o
StödsamordnareTSo/o
Proi ektled are 7 5o/o [inklusive konsulter)
Lokalansvarig ca Bo/o



20 medlemmar har varit aktivaf arbetat deltid under 2020 med att som
stödpersoner (endast stödkvinnor under 2020) tillsammans upprätthålla Rise
stödverksamhet.

Utbildning och handledning för stödpersoner
I november genomfördes årets utbildning av nya stödpersoner, där två kvinnor och
två män deltog, vilket innebar att Rise nu för första gången fått tillgång till utbildade
stödmän inför 202L.
Under året har kontinuerliga handledningar genomförts digitalt med alla
stödpersoner runtom i landet, bland annat utifrån lokala verksamheter och olika
stödfunktioner. Stödsamordnaren har ansvarat för löpande arbetsledning och
handledning av stödpersonerna och har i sin tur också haft tillgång till extern
terapeutisk/organisatorisk handledning. I december genomförde vi en uppskattad
digital konferens för stödpersonerna under 2,5 daginnehållande extern utbildning,
intern utbildning, kollegial handledning och socialt samkväm.

Volontärer
Rise stadgar uppmuntrar till volontärarbete. Ett flertal personer har under året
arbetat ideellt på Rise. Framför allt med att ta fram kontaktuppgifter till
vårdcentraler och andra instanser dit Rise spridit/sprider informationsmaterial.
Volontärer hjälpte också i början av året till med att sprida informationsmaterial om
Rise. Flera medlemmar har bidragit ideellt med material till föreningens tidning
Spegeln. En medlem arbetar också ideellt som biblioteksansvarig. Även anställda
och styrelseledamöter utför arbete ideellt.

Arb etsgivarorganisation
Rise har kollektivavtal genom medlemskap i IDEA.

Bidragsgivare 2020
Ett stort tack till dem som gett gåvor, bidrag och tjänster till vår verksamhet under
året och som på så vis hjälpt oss att fortsätta hjälpa:

Abizko
Brottsofferfonden

Fortnox
Folkhälsomyndigheten

Hedlunds stiftelse
|ämställdhetsmyndigheten

Kronprinsessan Margaretas stiftelse
Stockholms Stad

Region Stockholm
Saldo Redovisning

Socialstyrelsen
Studiefrämjandet

Yogobe
Enskilda medlemmar och

stödmedlemmar

Stockholm mars ZOZL

Styrelsen för
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Flerårsöversikt [Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella
poster
Soliditet [%)
Balansomslutning

2020
3 761

363
44,9

2 t3r

2019
2 527

LB7

33,0
1 805

Not

20tB
2703

T2

33,r
L23L

2017
2775

3

27,0

r 467

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat-
och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

Rörelseintäkter, Iagerforändring ar m. m.

Föreninss intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
övriga rörelseintäkter
Summa föreningens intäkter

Förenings kostnader
Direkt kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa förenings kostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster
Resultat före skatt

2

2020,o1-ol
-2020-L2-31

L29 L64
3 567 568

64 017
3 760 750

-178 407
-L247 257
-I972285
3 397 949

362 801

6
-257
-2SL

362 550
362 SSO

20L9-OL-OI
-20L9-t2-31

51 750
2 407 373

84 966
2 544 089

-278 B7B
-724 t90

-1 354 013
2 357 08'-

187 008

0
-54
-54

L86 954
18,6 954

Ärets resultat 362 550 186 954

Rise - Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen Org.nr: 802011-038 6 9



Balansräkning

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgån gar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

O msättnin gstillgångar
Varulager m. m.
Färdiga varor och handelsvaror
Förskott till leverantörer
Summa varulager

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILTGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Not zoLs-Lz-sL zota-Lz-3L

3 0

0
0

0

0
0

4

2L3L+81 1 805 513

18 200
L6992
35 192

2 434
72371
74805

202L 484
2 02L 484
2 LsL 48L

594 549
362 550
957 099

396 538
4L235

L32 870
603 739

L L74 382

L9 320
8 000

27 320

3 541
31549
35 090

L743 L03
1743 LO3
1 805 5r3

407 595
L86 954
594 549

L76 5L5
39 1"33

83 639
9LL 678

L ztO 964

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2L3148L 1 805 513
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016;10) om årsredovisning i mindre företag
tillämpas för första gången, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan
räkenskapsåret och det närmaste föregående räkenskapsåret och det närmast föregående
räkenskapsåret.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och
skatter.

Soliditet (%)
fusterat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten
skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda
2020-0L-0r 20L9-0I-01
-2020-L2-3L -20L9-L2-3L

Medelantalet anställda 5

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
2020-L2-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 4 Lager av böcker
2020-12-31

20L9-L2-31
239 725
239 725

-239 725
-239 725

2019-r2-31
L9 320
L9 320

0

Bokfört värde

Rise - Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen Org.nr: 802011-0386



Underskrifter och revisorspåskrift

Organisationsnummer: 8020 1 1 -0336
Rdkenskap silr: 20200 I 0 I -2 020 I23 L

Resultat- och balansråikningen kommer att foreläggas på årsstämma för fastställelse

Stockholm Å oz t- oY -öt

Ordförande

Mahsa Homayountash
Ledamot

Berg
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Min revisionsberättelse har liimnats J-t>Zt-D\ - ,\Y

6tl*
EmiliaHedman
Ledamot

Karin Westerlund
Auktoriserad revisor



Tnazars

REVISIONSBER/iTTELSE

Till foreningsstämman i Rise-Riksöreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen
Org. nr 802011-0386

Rapport om årsredovisningen

Unalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Rise-
Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen
för år 2020.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av fiireningens finansiella ställning per den 3 I
december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därfiir att förenin gsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.

Grund fir uttalanden

Jag har utftirt revisionen enligt Intemational Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och iindamålsenliga som grund fiir mina uttalanden.

Styrelsens ansval

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
konholl som de bedömer är 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 e.nsvar

Mina 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 låimna en revisionsberättelse som innehåller
mina uttalanden. fumlig siikerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utftirs 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 jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

r identifierar och bedömerjag 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 mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en våisentlig 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.

r skaffarjag mig en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för min revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte ftir att uttala mig om
effektiviteten i den intema kontrollen.

o utvärderarjag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

r drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag 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 jag
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fiista uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osiikerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifi era uttalandet om årsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller örhållanden göra att en förening
inte längre kan fortsätta verksamheten.

r utvärderarjag den övergripandepresentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningama, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelsema på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten ör den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som jag identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen harjag även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Rise-Riksföreningen mot
incest och andra sexuella övergrepp i bamdomen för är2020.

Jag tillstyrker att öreningsstämman beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet ftir räkenskapsåret.

Grund fir uttalande

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgiort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund ftir mitt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
mitt uttalande om ansvarsfrihet, iir att inhämta revisionsbevis ftir
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 ftirsummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utfiirs 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
använderjag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av
riikenskapema. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utförs baseras på min professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär attjag
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överhädelser skulle ha särskild betydelse för föreningens
situation. Jag gär igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm, 2021-04-14

Karin Westerlund
Auktoriserad revisor
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