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Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation får härmed avge årsredovisning
för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
 
Ändamål 
Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation (ZBF) stärker ungdomar som lever i fattigdom i
delar av Afrika hela vägen från utanförskap och fattigdom till arbete och försörjning. Detta sker primärt
genom utbildning och entreprenörskap. 
 
Zelmerlöw & Björkman Foundation är en insamlingsstiftelse som grundades 2013 av oss, 
Måns Zelmerlöw och Jonas Björkman. 
 
Som artist och tennisspelare har vi haft världen som arbetsplats. Det har varit fantastiskt att få följa våra
drömmar och arbeta med det vi brinner för. Men när applåderna tystnat och publiken gått hem, går det
inte att blunda för den verklighet som så många barn och unga lever i, i länder där förutsättningarna för
att drömma stort inte finns för alla.
 
Så växte idén om en stiftelse fram, som skulle arbeta för att göra skillnad för unga som lever i utsatthet.
Vi ville göra något som hade en långsiktig positiv effekt för nästa generation. Vi ville göra skillnad på
riktigt och valde att satsa på utbildning.
 
Stiftelsen är byggd på vår gemensamma värdegrund och en stark vänskap. Vi har tillsammans med vårt
breda nätverk lagt grunden för något som har blivit livsavgörande för hundratals ungdomar sedan 2013.
 
Men vi är långt ifrån klara. Så länge världen ser ut som den gör behövs den här stiftelsen. 
 
Måns & Jonas
 
Allmänt om verksamheten
 
Zelmerlöw & Björkman Foundation vision är att alla barn och unga ska få möjlighet till utbildning. 
 
Det är en mänsklig rättighet att gå i skolan, ändå är det över 138 miljoner ungdomar världen över som
inte gör det idag. Det är dem vi arbetar med, och för. Vi vet att utbildning är vägen ut ur fattigdom och
utsatthet, därför arbetar vi för att göra utbildning tillgängligt för fler och för att följa ungdomar hela
vägen till arbete och försörjning. 
Tillsammans med lokala partners finansierar och stöttar vi utvecklingen och driften av Kenswed i Ngong
Hills, Kenya. Kenswed består idag av: 
 

- En gymnasieskola
- Ett internat för att trygga de kvinnliga elevernas skolgång och boende för de manliga elever som

inte har någonstans att bo
- En brunn med färskt vatten
- En skolmatsal som förser alla elever med frukost och lunch samt middag till de som har boende
- Ett högre utbildnings stipendieprogram 
- Ett girl empowerment program för unga mödrar
- En nystartad yrkesskola med korta utbildningar som leder direkt till arbete
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- En nystartad yrkesskola med korta utbildningar som leder direkt till arbete

- Kenswed Hospital, en mödra- och hälsovårdscentral samt en nyöppnad  tandläkarklinik för våra
elever och det lokala samhället, då behovet av både förebyggande kunskap och hälsovård är
mycket stort.

 
Så här jobbar vi:

- Vi kämpar för ungdomars rätt till utbildning - speciellt för unga tjejer som har styrkan och modet
att skapa förändring för sig själva och sin omgivning. 

- Vi arbetar holistiskt - vi fokuserar på utbildning, trygghet och hälsa. Genom att stärka ungas
självkänsla och följa dem hela vägen till försörjning, genom utbildning och entreprenörskap, ökar
vi chansen att de med egen kraft kan ta sig ur generationer av fattigdom. 

- Vi arbetar med rättighetsbaserat arbete (RBA). Vårt rättighetsbaserade arbetssätt fokuserar på att
skapa förändring genom att stärka ungdomarnas egenmakt. Vi ser ungdomarna i våra insatser som
aktörer, inte passiva mottagare som är beroende av oss. Vi arbetar därför för att ungdomarna själva
ska hitta styrka för att förbättra sin situation  då håller förändringen i längden.

- Vi arbetar ständigt mot FN:s globala mål - i huvudsak mål nr. 4, God utbildning för alla. Vi jobbar
alltid med lokala partners som driver alla verksamheter med lokalt anställda då det långsiktiga
målet är självförsörjning.

- Vi följer alla gåvor hela vägen till ändamålet - därmed har vi full insyn och kontroll över att
insamlade medel kommer fram.

- Vi är en liten aktiv insamlingsstiftelse som skapar stor förändring med engagerade grundare och
dedikerade volontärer.

 
Kvalitetsprinciper:
För att kvalitetssäkra vårt arbete är det viktigt att de ändamålsverksamheter vi stöttar:

1. Delar våra värderingar kring alla människors lika värde, att fokus är att nå FN:s globala mål och i
synnerhet mål nummer 4. God utbildning till alla

2. Har fokus på utbildning hela vägen till försörjning för att avskaffa fattigdom.
3. Jobbar aktivt med att ändra ungas tankesätt till att tro på sig själva och avskaffa sin egen fattigdom.
4. Har ett holistiskt synsätt som med fokus på utbildning OCH de förutsättningar som behövs för att

ungdomarna ska kunna tillgodogöra sig utbildningen till exempel hälsa och trygghet
5. Har stark lokal förankring och engagemang
6. Har som mål att bli självförsörjande och jobbar långsiktigt, hållbart och med fokus på

entreprenörskap
7. Att ZBF inte är ensam huvudfinansiär till driften av ändamålet
8. Ger oss full insyn i ekonomin så att vi kan följa pengarna hela vägen till ändamålet

 
 
Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.
Stiftelsen har en ideell styrelse. 
Anställda i stiftelsen är:
 

- Generalsekreterare på 100% 
- Programansvarig på 50% 
- Företagsansvarig 40% sedan 1 januari 2022 
- Ansvarig institutionell insamling 40% sedan 1 januari 2022
- Eventansvarig 26% sedan 1 januari 2022

 
Utöver detta drivs arbetet framåt tack vare ett operativt team med engagerade volontärer och styrelse.
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Övrig information:
Namn: Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation
Adress: Artillerigatan 53
114 45 Stockholm
Telefon: 0735-056324
Email: Info@zbfoundation.se
 
Organisationsnummer 802477-8832
Swish nummer: 1239006883
90-konto BG 900-6883
Hemsida: https://zbfoundation.se/
Facebook: https://www.facebook.com/zbfoundation 
Instagram: https://www.instagram.com/zbfoundation/ 
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/zelmerlow-bjorkman-foundationtion.se
 
Ändamålsuppfyllelse 
Vårt mål är att möjliggöra utbildning hela vägen till försörjning, för ungdomar som lever i utsatthet. Så
länge det finns ungdomar som inte får tillgång till utbildning på grund av utsatthet och fattigdom
fortsätter Zelmerlöw & Björkman Foundation att verka tillsammans med lokala partners för att nå FN:s
globala mål och i synnerhet mål nummer 4: God utbildning för alla. 
 
Zelmerlöw & Björkman Foundation antog en ändamålsstrategi maj 2021 där fokus de närmaste åren är
att fortsätta stötta verksamheterna på Kenswed i Kenya dvs stötta driften och utvecklingen av de olika
verksamheterna, färdigställa yrkesskolan och den nyöppnade tandvårdskliniken. 
 
Under räkenskapsåret har vi betalat ut 7,359 MSEK till ändamålet och nedan är resultatet av de pengarna.
Inom parentes är föregående räkenskapsår. 
 

- 372 (299) elever har fått utbildning på Kensweds gymnasieskola 
- 185 (140) flickor och 92 (40) pojkar har fått boende på Kensweds Internat
- 46 studenter har fått stipendier för högre utbildning på universitet, college, eller yrkesskolenivå. 14

har tagit examen under räkenskapsåret som gått.
- 63 studenter har under året gått en yrkesutbildning inom Hair & Beauty, Pastry, eller

programmering under räkenskapsåret på Kenswed yrkesskola.
- 27 tonårsmammor och 19 bebisar har under året stöttats i Girl Empowerment Programmet med

syfte att möjliggöra utbildning hela vägen till försörjning för tonårstjejer som blir gravida.
- 7370 (5067) patienter har fått hjälp under räkenskapsåret på Kenswed Hospital, en vårdcentral med

preventiv utbildning, mödra-, förlossnings,- och allmänvård med fokus på personer utan
ekonomiska medel och i synnerhet unga mödrar. 

- 375 utifrån kommande patienter har fått hjälp på nyöppnade Kenswed Dental Clinic. Dessutom har
alla elever på Kenswed Academy erbjudits undersökningar. Sedan öppningen har det även
genomförts 23 outreach camps med syfte att öka kunskapen om munhälsa i samhällen som lever i
fattigdom. Det innebär att vi har nått ut till drygt 15 000 barn i N'gong Hills med information om
vikten av en god munhälsa och gratis tandborstar och tandkräm.

 
Nya ändamålsinvesteringar
Tack vare den ökade insamlingen och engagerade partners detta räkenskapsår har vi utöver driften av
ovan verksamheter byggt en tredje våning på internatet och beslutat att investera i bygget av ett nytt
klassrum till gymnasieskolan, toaletter och en till våning på Kenswed yrkesskola för att möjliggöra fler
utbildningar, bättre internetuppkoppling, samt inköp av en skolbuss. Extra spännande är att vi också har
investerat i ett pilotprojekt som digitaliserar yrkesutbildning för att nå ut till fler ungdomar som lever i
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investerat i ett pilotprojekt som digitaliserar yrkesutbildning för att nå ut till fler ungdomar som lever i

fattigdom på landsbygden. Detta har påbörjats med Kenswed yrkesskola som bas. Framöver hoppas vi på
att kunna skala upp detta till en större nivå då behovet av utbildning är extremt stort i denna målgrupp. 
 
Zelmerlöw & Björkman Foundation är huvudfinansiär av Kensweds alla verksamhetsdelar och de nya
projekt som sker. På Kenswed säkerställs verksamhetens ändamålsuppfyllelse av vår lokala
samarbetsorganisation Kenswed samt den ideella organisationen Global Relations. Detta tillsammans
med att Zelmerlöw & Björkman Foundation:s programansvariga har daglig kontakt och en regelbunden
närvaro lokalt, bidrar till en unik transparens och insyn i vår ändamålsuppfyllelse och effekterna av de
pengar som går till ändamålet. 
 
I spåren av pandemin
Efter att covid-19 slog till i början av 2020 och myndigheterna beslutade att tillfälligt stänga ner samtliga
skolor och internat har vi anpassat vårt arbete för att ändå nå vår ändamålsuppfyllelse tex genom att
digitalisera utbildningen. Denna tuffa situation drabbade ungdomarna i programmen väldigt hårt,
speciellt flickorna, då de tvingats lämna sitt boende på internatet, utbildning och trygghet. Skolan
öppnade i januari 2021 och förutom en kortare stängning under några veckor i april och maj har skolan
varit öppen som vanligt sedan dess och under hela detta räkenskapsår. För att stötta ungdomarna i
pandemins spår har vi satsat både på kuratorer och andra initiativ som behövts för att få tillbaka dem till
utbildningen. Vårt viktigaste initiativ var att vi finansierade starten av “Girl Empowerment Program”
som syftar till att stötta de tjejer som blev gravida under pandemin med mödra, förlossning- och
hälsovård, boende för de som är i behov av det, barnpassning och relevant utbildning. Detta har visat sig
vara ett extremt viktigt projekt för att stötta de mest utsatta i samhället. 
 
Uppföljning och utvärdering
Effekterna av att arbeta med fokus på FN:s globala mål nr. 4, God utbildning för alla, är både långsiktiga
och hållbara för såväl individer som samhället i stort. Efter att ha fullföljt en utbildning i våra program
har ungdomarna inte bara fått verktyg för att förändra sina egna liv, utan även sina familjers och området
de lever i. Tillsammans bryter vi århundraden av fattigdomsspiraler och gör skillnad i generationer
framåt. Effekterna av Kenswed-modellens holistiska arbetssätt är mycket goda. Alla studenter som tagit
examen från Kenswed Academy har gjort det med godkända betyg trots de svåra år som varit för
ungdomarna med tidvis digital utbildning och tuffa hemförhållanden på grund av covidrestriktioner.
Detta räkenskapsår har skolan och internatet varit öppna som vanligt igen och vi har sett ett ökat tryck på
gymnasieskolan i form av fler sökanden och fler som även önskar boende. Tack vare hårt arbete från
personalen på Kenswed som idag består av en grupp på 56 lokalt anställda har 54 elever tagit examen
från skolan under året med ett snittbetyg högre än året innan, vilket är extra fantastiskt med tanke på
rådande omständigheter.
 
Under räkenskapsåret mottog 46 elever stipendium för högre studier, lika fördelat mellan kvinnor och
män, och 14 studenter har tagit examen på sina respektive lärosäten under året. Av dessa 14 har de flesta
funnit arbete, medan några har valt att studera vidare. Många av stipendiaterna deltar också i ett
mentorskapsprogram som syftar till att motivera och inspirera de elever som går sista året på Kenswed. 
Hittills har Kenswed yrkesskola examinerat 77 studenter sedan starten. Skolan samarbetar med lokala
aktörer för att eleverna skall kunna få praktik och i bästa fall anställning efter avslutade studier. I nuläget
är 54 elever inskrivna på yrkesskolan. Av de studenter som tagit examen från Yrkesskolan hittills har
43% fått en anställning (75% av diplomerade har svarat på vår undersökning). Resterande majoritet av de
som svarat har fortsatt utbilda sig och intervjuer visar att utbildningen höll ungdomarna borta från gatan.
 
Det vi framför allt ser är att efter bara några år på Kenswed gymnasium har många av skolans elever
förändrat både sina egna och sina familjers liv i en positiv riktning då de har startat egna företag, anställts
eller studerat vidare. Många är även engagerade i samhällsfrågor och jobbar hårt för att stötta andra
ungdomar i samma situation som de själva varit i. 
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ungdomar i samma situation som de själva varit i. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
Viktiga förändringar i verksamheten under räkenskapsåret har varit:
 

- Vi kunde genomföra vårt stora event ZBI 23 november 2021 efter ett års uppehåll på grund av
pandemin, vilket är den största orsaken till tillväxten från förra räkenskapsåret. 

- Tack vare den ökade insamlingen anställdes i januari två nya personer på 40% och en ny på 26% och
programansvariga gick från 30% upp till 50%.

    - Kriget i Ukraina resulterade i att vi beslutade att inte genomföra både live och digitala
insamlingsevent under våren. Styrelsen bevakar utvecklingen av kriget i Ukraina och analyserar
löpande hur situationen kan komma att påverka stiftelsens verksamhet.

- Zelmerlöw & Björkman Foundation blev medlemmar i Giva Sverige i december 2021 och har under
året jobbat med att utveckla den interna styrningen och ta fram policys för stiftelsens arbete.

 
Resultat och ställning
 
Intäkter Sverige 
Medel samlas in genom gåvor och bidrag från privatpersoner, företag, stiftelser, organisationer samt
genom företagssamarbeten. Under räkenskapsåret 2021/2022 uppgick intäkterna till 10,8 mkr (5,5 mkr),
vilket är en ökning med 95 % från föregående räkenskapsår. Räkenskapsåret började med att stiftelsen
fick vara charity partner till HMP Foundations golftävling i Båstad där vi genom olika aktiviteter
lyckades samla in 700 tkr. Under jul genomförde vi även en julkampanj som samlade in 490 tkr. Den
stora ökningen av insamlade medel beror dock främst på att vi kunde genomföra vårt stora event
Zelmerlöw & Björkman Invitational och samtidigt behålla den nivå på insamling som vi byggt upp under
förra räkenskapsåret när eventet ej blev av på grund av pandemin. En gång per år sedan stiftelsen
grundades har eventet anordnats. Under dagen spelas en ProAm-turnering i padel, tidigare år tennis, där
entusiaster spelar mot proffs och eventet avslutas med bankett och välgörenhetsauktion på kvällen.
Tyvärr blev vi på grund av covid-19 tvungna att ställa in ZBI 2020 men detta räkenskapsår hann vi innan
restriktionerna ökade igen genomföra eventet den 23 november 2021 till en rekordinsamling med ett
resultat på 4,7 MSEK. 
 
I år har vi förutom ZBI fokuserat på att behålla partners, givare och den insamlingsnivå på 5 MSEK som
vi byggde upp året innan när eventet inte blev av. Tillsammans med våra partners har vi fördjupat ett
flertal samarbeten som bidragit till utvecklingen av vår ändamålsverksamhet och även fördjupat
företagens engagemang. Några av dessa företag är: Atea, Centiro, TePe och TF Bank. Vi har även ett
flertal stiftelser och privatpersoner som är djupt engagerade i stiftelsens arbete med att möjliggöra
utbildning för unga som lever i utsatthet. En del av våra partners riktar sina gåvor till specifika klasser,
utbildningar eller tex driften av klinken medans andra ger gåvor som vi själva tillsammans med våra
lokala partners beslutar om vad det ska gå till där behovet är som störst. 
 
När kriget i Ukraina bröt ut så blev vi tvungna att stanna upp stora delar av vårt insamlingsarbete. Vårens
planerade insamlingsevent blev inställt och flera digitala insamlingskampanjer ställdes också in. Tack
vare en god insamling under räkenskapsårets första hälft så fick vi istället tid att lägga på att bygga
strukturer och grund för ZBF för att kunna växla upp insamlingen framåt och även stötta våra
ändamålsverksamheter i bland annat tillväxt, självförsörjning och effektmätning.
 
Tack vare alla våra fantastiska partners, givare, och framförallt engagerade volontärer och styrelse når vi
nytt insamlingsrekord i detta räkenskapsår på 10,8 MSEK för att fortsätta stötta driften och tillväxten av
vår ändamålsverksamhet.
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Kostnader
Totalt uppgick våra administrations- och insamlingskostnader 2021/2022 till 1,89 mkr vilket motsvarar
17 % av våra totala intäkter. Zelmerlöw & Björkman Foundations insamlings- och
administrationskostnader utgörs främst av personalkostnader och kostnader i samband med Zelmerlöw &
Björkman Invitational. Ändamålskostnader, den andel av de insamlade medlen som går till ändamålet,
uppgick till 8,1 mkr eller 75 % av de totala intäkterna. Av resultatet på 821 tkr ändamålsbestämmer vi
500 tkr för att öka upp bufferten som sedan tidigare legat på 1 mkr till 1,5 mkr då vi startat fler
verksamheter på Kenswed så driftskostnaderna har ökat och med det vårt finansiella ansvar. 
 
Årets resultat och stiftelsens ekonomiska ställning 
Zelmerlöw & Björkman Foundation har uppvisat ett överskott de senaste två åren och resultatet för
2021/2022 blev ett överskott på 821 tkr. Det balanserade kapitalet uppgår till 3,1 mkr och totala egna
kapitalet uppgår till 4,6 mkr. 
 
Stiftelsen har som mål att kunna bygga och utveckla verksamheter som möjliggör utbildning för unga
som lever i utsatthet. Med detta som utgångspunkt ser vi till att samla in medel för att i prioriterad
ordning täcka driften av våra nuvarande verksamheter, skapa en långsiktig buffert enligt gängse nivåer
samt ta oss an nya utbildningsprojekt. Sedan tidigare har stiftelsen en anställd Generalsekreterare och en
Programansvarig. Då vi under året ökat vår insamling har vi för att kvalitetssäkra vårt arbete med fler
antal givare, höga insamlingsmål och ökat ändamål anställt ytterligare tre personer med olika
insamlingsroller samt utökat programansvarigas tid från 30% till 50%. Utöver dessa personer finns ett
mycket dedikerat, professionellt och engagerat ideellt team och styrelse som gör det möjligt för stiftelsen
att utvecklas och samtidigt hålla nere kostnaderna.
 
I december 2019 blev ZBF godkända för att inneha ett 90-konto och granskas därmed av Svensk
Insamlingskontroll och i december 2021 blev ZBF medlemmar i Giva Sverige som är är en
branschförening som arbetar för tryggt givande. Det innebär att ZBF stöttas, kontrolleras och granskas av
båda parter att insamlade medel används till rätt ändamål. Kostnaderna för ändamål, insamling och
administration måste ligga inom gränserna för hur reglerna ser ut. Nya organisationer har tre år på sig att
klara de nya kraven för kostnader och vi nådde godkända nyckeltal redan år två. I år har vi känt ett stort
behov av att öka upp vår buffert till följd av det osäkra läget i världen och de ökade driftkostnaderna i vår
ändamålsverksamhet som vi tagit på oss att finansiera flera år framåt. Istället för att betala ut 83% till
ändamålet har vi i år valt att spara överskottet samt ändamålsbestämma majoriteten av dessa för att säkra
upp om något skulle hända ZBF. Framförallt så vill vi känna oss trygga med att de ungdomar som vi tagit
in i våra utbildningsprogram under 4 år kommer få genomföra den utbildning vi lovat dem.
 
Fördelning av insamlade medel 2021/2022
Vår insamling kommer från bidrag (främst stiftelser och organisationer) samt gåvor (privatpersoner och
företag). 
 
Fördelning av intäkterna: 

- Stiftelser och organisationer: 1,9 mkr eller 18 % 
- Privatpersoner: 3,9 mkr eller 36  % 
- Företag: 5 mkr eller 46 % 

 
23 företag/individer/stiftelser gav mellan 25 000-99 000 kr/år.  
31 företag/individer/stiftelser gav mellan 100 000-499 000 kr.
4 företag/individer/stiftelser gav 500 000 kr eller mer. 
Snittgåvan för månadsgivare i juni 2022 var 212 kr. 
 
 



Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation
Org.nr 802477-8832

7 (20)
 

   
 

 

Flerårsöversikt (Tkr) 2021/22 2020/21 2019/20 2018 2017
   (18 mån)   
Gåvor och bidrag 10 797 5 531 9 335 6 092 4 801
Resultat efter finansiella poster 821 413 -101 2 916 1 438
Soliditet (%) 91,6 85,6 93,8 74,8 61,7
      

* 2019/2020 är insamlat under 18 månader.
 
 
Förändring av eget kapital
     
 Ändamåls- Ändamåls- Balanserat Totalt
 bestämda bestämda resultat eget kapital
 medel medel   
 Yrkesskola säkrad drift   
 bestämda 1 år Kenya   
Ingående balans 0 1 000 000 2 784 096 3 784 096
Årets resultat   821 140 821 140
Utny. av ändamålsb. medel 0 0 0 0
Ändamålsbest. av styrlesen 0 500 000 -500 000 0
Utgående balans 0 1 500 000 3 105 236 4 605 236
     

 
Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
 
 
Användning av finansiella instrument 
 
Zelmerlöw & Björkman Foundations antog en placeringspolicy under året som reglerar förutsättningarna
för förvaltning av Zelmerlöw & Björkmans Foundation egna kapital och överlikviditet. Placeringspolicyn
ska implementeras under kommande räkenskapsår. 
 
 
Fördelning mellan tillgångsslag 
Tillgångsslag    Normal  Lägst  Högst 
Räntebärande värdepapper   30%  20%  40% 
Aktier     0%  0%  0% 
Likvida medel    70%  1,5 milj.  80%
 
Hela finansieringspolicyn hittas på hemsidan. 
 
 
Förvaltning
 
Styrelsen höll 5 protokollförda möten under 2021-2022 samt har fattat beslut Per-Capsulam vid ett
tillfälle, även detta beslut har protokollförts. Styrelsen består av ordförande, samt övriga ledamöter.
Vidare hade styrelsen även 3 strategimöten under året, ej protokollförda. 
 
Mellan mötena har Generalsekreterare uppdaterat styrelsen regelbundet samt vid viktigare händelser via
e-post och telefon. Inom styrelsen finns två kommittéer med ambitionen att starta fler.  
Styrningskommittén har som uppgift att stötta Generalsekreteraren i den dagliga driften av stiftelsen samt
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Styrningskommittén har som uppgift att stötta Generalsekreteraren i den dagliga driften av stiftelsen samt

vid behov av beslut som inte måste gå genom hela styrelsen. 
Företagskommitén har som syfte att stötta företagsansvariga med insamling, givarvård och utveckling av
insamling gentemot företag. Kommittéerna sammanträder vid behov och rapporterar tillbaka till styrelsen
vid ordinarie möten. 
 
Samtliga styrelsemedlemmar har utfört styrelsearbetet ideellt
 
Styrelse:
Jan Lundahl Styrelseordförande
Björn Nilsson
Johanna Aybar
Jonas Björkman
Karin Nyman
Martin Sandgren
Maud Olofsson
Måns Zelmerlöw
 
Revisor:
Anna Wretholm MOORE Allegretto
 
Kansli:
Magdalena Jennstål Generalsekreterare
Kasper Skarrie Programansvarig
Anna Sandström Företagsansvarig
Lisa Stenport Ansvarig institutionell insamling
Marie Båge Ansvarig Zelmerlöw & Björkman Invitational
 
På kansliet jobbar även ett 20 tal djupt engagerade volontärer och två praktikanter under räkenskapsåret
som tillsammans med anställda och styrelse möjliggör det viktiga arbete som görs. 
 
 
Hållbarhetsupplysningar
 
Zelmerlöw & Björkman Foundation arbetar ständigt med att applicera ett hållbart perspektiv inom
samtliga ändamålsverksamheter, detta gör vi med stöd i de Globala målen. Detta är speciellt viktigt när vi
investerar i nya samhällstjänster i våra program. Genom att vara lokalt drivet inkluderar vi systematiskt
den lokala befolkningen vilket skapar ringar på vattnet av vår närvaro och bidrar till långsiktiga
förändringar. Vårt huvudfokus är mål nummer 4: God utbildning för alla, genom det målet och genom att
fokusera på holistiska modeller bidrar vi även till flera andra mål, såsom till exempel:
 
1. Ingen fattigdom
3. Hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
6. Rent vatten och sanitet
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och globalt partnerskap
 
 
 



Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation
Org.nr 802477-8832

9 (20)
 

   
 

 

En av våra grundvärderingar är vikten av spårbarhet och att kunna följa de pengar som samlas in hela
vägen till ändamålet för att motverka risken för korruption. Därför är kontroll, transparens och närhet till
programverksamheten något vi alltid eftersträvar i högsta grad och vi bedriver ständigt arbetet med
uppföljning och utvärdering av våra verksamheter. På så sätt integrerar vi ESG-faktorer i vårt dagliga
arbete. När du ger en gåva till Zelmerlöw & Björkman Foundation omvandlar vi den till utbildning, hälsa
och trygghet. Alla gåvor, stora som små, gör stor skillnad för de ungdomar som nås av våra program.
 
Arbetsmiljö 
Zelmerlöw & Björkman Foundation är en liten och platt organisation med få anställda men med stort
ansvar och nära stöttning av Generalsekreterare. Till största delen består stiftelsen av ideellt engagerade
som jobbar tillsammans med de anställda. Zelmerlöw & Björkman Foundations har en uppförandekod
som grundar sig i stiftelsens värderingar och vägleder oss i vårt arbetssätt och i våra relationer. Koden
hjälper oss att alltid agera ansvarsfullt och etiskt. Uppförandekoden gäller för alla medarbetare i
stiftelsen och för alla som på något sätt företräder stiftelsen, inklusive styrelseledamöter, volontärer,
ambassadörer och konsulter. Stiftelsen har även värderingar och en volontärshandbok som guidar oss i
våra handlingar och bemötande av varandra och andra. 
 
Zelmerlöw & Björkman Foundation är en arbetsplats där det ges goda förutsättningar att kombinera
familjeliv med karriär och vi har en extremt flexibel approach till hemmajobb/kontorsjobb. Vi erbjuder
alla anställda friskvårdsbidrag samt uppmanar till friskvård. Behov av kompetensutveckling tillgodoses i
dialog mellan Generalsekreterare och medarbetare. 
 
 
Miljö
Zelmerlöw & Björkman Foundation beaktar miljöperspektiven i det dagliga arbetet genom att: 

- I all verksamhet hushålla med naturresurser och energi. 
- Jobba digitalt så mycket som möjligt och använda minsta möjliga mängd förbruknings-och 

kontorsmaterial. 
- Använda miljömärkta produkter i största möjliga utsträckning. 
- Uppmanar medarbetarna att vid inrikesresor välja tåget framför bilen och flyget.

 
 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
 
Så länge det finns ungdomar som inte får tillgång till utbildning på grund av utsatthet och fattigdom
fortsätter Zelmerlöw & Björkman Foundation att verka tillsammans med lokala partners för att nå FN:s
globala mål och i synnerhet mål nummer 4: God utbildning för alla. 2021 antog stiftelsen en femårig
ändamålsstrategi som guidar oss i vår ändamålstillväxt. 
Fram till nu har stiftelsens huvudfokus varit på verksamheterna på Kenswed i Kenya och kommer fortsatt
vara att stötta driften och utvecklingen av verksamheterna. Ett viktigt arbete under denna period är att
stötta Kensweds olika verksamheter så att de blir helt eller delvis självförsörjande för att öka Kensweds
hållbara och långsiktiga existens, samt minska det finansiella beroendet av Zelmerlöw & Björkman
Foundation. Viktigt är att utveckla effektmätningen av Kensweds verksamheter för att utvärdera
arbetsmodellen, att vi stöttar rätt ändamålsverksamhet samt vad som går att skala upp. 
 
Förväntad framtida utveckling är att om vi fortsätter ha en stadig ekonomisk tillväxt och ser att Kensweds
verksamheter har ökad självfinansiering, även att stötta en eller flera nya utbildningsinsatser för att nå
fler ungdomar som lever i utsatthet. Att utvärdera fler ändamål är något stiftelsen kommer jobba med
mycket i kommande räkenskapsår för att komma vidare i denna fråga. 
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Trots att Zelmerlöw & Björkman Foundation gör ett rekordår i insamling och har börjat grunda en mer
hållbar organisation så befinner sig världen i en kris av sällan skådat slag med ökande hunger, fattigdom
och konflikter, mindre demokrati och jämställdhet och en akut klimatkris. Den minskning av gåvor till
organisationer som jobbar långsiktigt för att avskaffa fattigdom som vi sett sedan kriget i Ukrainas
utbrott, drabbar miljontals barn och vuxna och bäddar för nya och värre kriser. I Kenya där Zelmerlöw &
Björkman Foundation har sitt ändamål har mat och råvarupriser skjutit i höjden, vilket drabbar de redan
mest utsatta. Zelmerlöw & Björkman Foundation följer händelseutvecklingen och stöttar våra partners i
Kenya på bästa möjliga sätt, men världskrisen är ett reellt hot både mot stiftelsens insamling och
ändamål.
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Resultaträkning Not 2021-07-01

-2022-06-30
2020-07-01

-2021-06-30  
 

ändamål.

Stiftelsens intäkter 3, 4     
Gåvor  10 419 708  4 929 174  
Bidrag  377 558  601 500  
Övriga intäkter  17 029  0  
  10 814 295  5 530 674  
Stiftelsens kostnader 5, 6     
Ändamålskostnader  -8 105 791  -4 216 297  
Insamlingskostnader  -1 372 547  -471 320  
Administrationskostnader  -516 258  -427 976  
  -9 994 596  -5 115 593  
      
Förvaltningsresultat  819 699  415 081  
      
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 1 684  19 208  
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -243  -21 069  
  1 441  -1 861  
      
Resultat efter finansiella poster  821 140  413 220  
      
Resultat före skatt  821 140  413 220  
      
Årets resultat 9 821 140  413 220  
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Balansräkning Not 2022-06-30 2021-06-30  

 

TILLGÅNGAR      
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  50 000  72 370  
Övriga fordringar  14 187  19  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 4 950  724 950  
  69 137  797 339  
      
Kassa och bank  4 957 631  3 621 397  
Summa omsättningstillgångar  5 026 768  4 418 736  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  5 026 768  4 418 736  
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Balansräkning Not 2022-06-30 2021-06-30  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Fritt eget kapital      
Ändamålsbestämda medel  1 500 000  1 000 000  
Balanserat kapital  3 105 236  2 784 096  
Summa eget kapital  4 605 236  3 784 096  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  18 026  178 194  
Aktuella skatteskulder  25 544  36 348  
Övriga skulder  68 811  37 163  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 309 151  382 934  
Summa kortfristiga skulder  421 532  634 639  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  5 026 768  4 418 736  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3) samt Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning.
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som ZBF erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt
 
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhålla.
 
Nedan beskrivs för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.
 
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken ZBF tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka
motsvarande värde i utbyte är en gåva.
 
Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att ZBF uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om
ZBF har en skyldighet att återbetala motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag.
Är det inget bidrag är det en gåva.
 
Gåvor 
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls och värderas som huvudregel till verkligt
värde.
 
I de fall ZBF lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.
 
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
 
Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som
erhållits för att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att
täcka.
 
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgången som ZBF fått eller kommer att få.
 
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället.
 
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-,insamlings- och
administrationskostnader.
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administrationskostnader.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till stiftelsens uppdrag enligt stadgarna.
Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av projektet inom ändamålet räknas till
ändamålskostnader. Uppföljning, rapportering och revision av projekt utgör ändamålskostnader. I
ändamålskostnader ingår även samkostnader.
 
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består av de kostnader som stiftelsen har haft för att samla in medel, det vill säga
kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot stiftelsens samtliga givare såväl privatpersoner,
företag, organisationer, föreningar och andra stiftelser. I Insamlingskostnader ingår även samkostnader.
 
Administrativa kostnader
Administrativa kostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera organisationen.
Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och givaren. Om en kostnad varken avser
ändamål eller insamling hänförs den till administration, I administrationskostnader ingår även
samkostnader.
 
Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas medel som vi sparar som en reserv till att
täcka två års driftkostnader på Kenswed om något skulle hända ZBF. Se ytterligare information i
förvaltningsberättelsen.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
att de anställda utför tjänster.

Balansräkning
 
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Principen för aktivering av
anläggningstillgångar är de som överstiger ett halvt prisbasbelopp.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider
tillämpas: 

Inventarier     5 år                                     
Datorer          3 år

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar,
övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning
beräknas bli betalt. 

Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
I de fall organisationen erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas en skuld.
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I de fall organisationen erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas en skuld.

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
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
 
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
 
 
 
Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Inga väsentliga bedömningsposter finns.
 
 
 
Not 3 Insamlade medel
 2021-07-01 2020-07-01  
 -2022-06-30 -2021-06-30  
Gåvor som redovisas i resultaträkningen    
    
Allmänheten 3 974 837 1 670 157  
Företag 4 925 604 2 155 746  
Organisationer och stiftelser 1 519 267 1 103 273  
 10 419 708 4 929 176  
    
Bidrag som redovisas som intäkt    
    
Allmänheten 0 0  
Företag 0 351 500  
Organisationer och stiftelser 377 558 250 000  
 377 558 601 500  
    

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Under året har flera personer arbetat volontärt i Stiftelsen, beräknad nedlagd tid för året är omkring 
4 800 timmar. 
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4 800 timmar. 

Not 4 Övriga rörelseintäkter
 2021-07-01 2020-07-01  
 -2022-06-30 -2021-06-30  
    
Erhållna offentliga stöd m.m. 9 326 0  
Sjuklöneersättning 7 703 0  
 17 029 0  

 
 
Not 5 Anställda och personalkostnader
 2021-07-01 2020-07-01  
 -2022-06-30 -2021-06-30  
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 1,5 1,0  
Män 0,4 0,3  
 1,9 1,3  
    
Löner och andra ersättningar    
Generalsekreterare 630 771 580 000  
Övriga anställda 432 808 147 120  
 1 063 579 727 120  
    
    
Sociala kostnader 399 931 305 883  
(varav pensionskostnader)* (48 715) (56 579)  
 399 931 305 883  
    
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 1 463 510 1 033 003  
    
    

*Av pensionskostnader avser 42 499 kr (49 811 kr) Zelmerlöw & Björkman Foundations
Generalsekreterare.
 
    
Könsfördelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen 37,5 % 42,56 %  
Andel män i styrelsen 62,5 % 57,14 %  
    

Styrelsen erhåller ingen ersättning.
 
Under året har ett 20 tal djupt engagerade volontärer arbetat ideellt för Zelmerlöw & Björkman
Foundation. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.
 
 
Not 6 Leasingavtal
Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw och Björkman Foundation har under 2021/2022 inga kostnader för
kontorslokaler. De får låna kontorslokal gratis av FOF Family Office och avtal finns gällande detta. 
Det finns inga övriga avtal gällande leasing.
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Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
 2021-07-01 2020-07-01  
 -2022-06-30 -2021-06-30  
    
Ränteintäkter från bank 1 684 0  
Valutakursvinster 0 19 208  
    
 1 684 19 208  
    

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
 2021-07-01 2020-07-01  
 -2022-06-30 -2021-06-30  
    
Valutakursförluster 0 21 067  
Övriga räntekostnader 243 2  
 243 21 069  
    
    

Not 9 Förändring av ändamålsbestämda medel
Vi vill öka upp bufferten för Kensweds verksamheter då dessa ökat och således även vårt finansiella
ansvar.
 
 2021-07-01 2020-07-01  
 -2022-06-30 -2021-06-30  
    
Årets resultat enligt resultaträkningen 821 140 413 220  
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 0 0  
Ändamålsbestämning av medel -500 000 0  
Kvarstående belopp för året 321 140 413 220  
    

 
 
Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2022-06-30 2021-06-30  
    
Förutbetalda kostnader 4 950 654 950  
Upplupna intäkter 0 70 000  
 4 950 724 950  
    

 
Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2022-06-30 2021-06-30  
    
Upplupna semesterlöner 137 180 74 520  
Upplupna sociala avgifter 43 102 23 414  
Revisionsarvoden 45 000 35 000  
Bokslutsarvoden 25 000 25 000  
Övriga poster 58 869 225 000  
 309 151 382 934  
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Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Tillsammans med vår lokala partner Kenswed har vi under sommaren påbörjat ett arbete med att
utvärdera och mäta effekterna av Kensweds verksamheter. En första rapport kommer i augusti 2022 och
även arbetet med att träna upp Kensweds personal i effektmätning påbörjas.

Den 11 juli fick vi möjlighet att delta som charity partner på HMP Invitational i Båstad. Resultatet av
vårt deltagande blev hela 372 000 kr. 

I ett samarbete med Måns Zelmerlöw & Hamburgerrestaurangen Brödernas valdes vi ut till
förmånstagare av månadens hamburgare och fick en gåva på 240 000 kr.
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Stockholm, den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter
 
 
 
 
  
Jan Lundahl Johanna Aybar
Ordförande Styrelseledamot
  
  
  
  
  
Jonas Björkman Karin Nyman
Styrelseledamot Styrelseledamot
  
  
  
  
  
Martin Sandgren Maud Olofsson
Styrelseledamot Styrelseledamot
  
  
  
  
  
Måns Zelmerlöw Björn  Nilsson
Styrelseledamot Styrelseledamot
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MOORE Allegretto AB 
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Auktoriserad revisor 
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RECIPIENT ACTION* TIMESTAMP (CET) METHOD DETAILS

JAN LUNDAHL Signed 23.09.2022 09:45 eID Swedish BankID (DOB: 1954/07/23)

Jan.Lundahl@magrainvest.se Authenticated 23.09.2022 09:44 Low IP: 89.115.76.71

BJÖRN NILSSON Signed 23.09.2022 09:53 eID Swedish BankID (DOB: 1964/03/11)

bjornbennilsson@gmail.com Authenticated 23.09.2022 09:49 Low IP: 137.221.158.242

Maud Elisabeth Olofsson Signed 23.09.2022 09:53 eID Swedish BankID (DOB: 1955/08/09)

maud@romonorr.se Authenticated 23.09.2022 09:53 Low IP: 95.193.110.254

KARIN NYMAN Signed 23.09.2022 10:02 eID Swedish BankID (DOB: 1969/10/23)

karin.nyman@sas.se Authenticated 23.09.2022 10:01 Low IP: 94.234.97.164

JONAS BJÖRKMAN Signed 23.09.2022 10:05 eID Swedish BankID (DOB: 1972/03/23)

jonas@jonasbjorkman.com Authenticated 23.09.2022 09:59 Low IP: 83.253.194.166

Måns Sahlén Zelmerlöw Signed 23.09.2022 10:12 eID Swedish BankID (DOB: 1986/06/13)

zelmerlow@gmail.com Authenticated 23.09.2022 10:12 Low IP: 86.163.157.139

MARTIN SANDGREN Signed 23.09.2022 11:21 eID Swedish BankID (DOB: 1974/06/04)

martin.sandgren@eatery.se Authenticated 23.09.2022 11:20 Low IP: 81.229.139.75

JOHANNA AYBAR Signed 23.09.2022 11:41 eID Swedish BankID (DOB: 1976/08/07)

johanna@aybar.se Authenticated 23.09.2022 11:40 Low IP: 90.235.92.167

ANNA WRETHOLM Signed 23.09.2022 13:24 eID Swedish BankID (DOB: 1968/02/26)

anna.wretholm@mooresweden.se Authenticated 23.09.2022 13:23 Low IP: 213.80.18.201

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.
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  2022-09-23 10:02:23 CEST
  94.234.97.164
  KARIN
  NYMAN
  1969-10-23
  KARIN NYMAN
  196910230322
  


 
  2022-09-23 10:12:48 CEST
  86.163.157.139
  Måns
  Sahlén Zelmerlöw
  1986-06-13
  Måns Sahlén Zelmerlöw
  198606134115
  


 
  2022-09-23 13:24:13 CEST
  81.225.253.173
  ANNA
  WRETHOLM
  1968-02-26
  ANNA WRETHOLM
  196802261682
  


 
  2022-09-23 10:05:50 CEST
  83.253.194.166
  JONAS
  BJÖRKMAN
  1972-03-23
  JONAS BJÖRKMAN
  197203232710
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       /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/rkWiCA9-s
       JAN
       LUNDAHL
       Jan.Lundahl@magrainvest.se
       195407234318
       1954/07/23
       89.115.76.71
     
    
     195407234318
     2022-09-23T07:45:04.515Z
   
    
     /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/rkWiCA9-s
     JAN
     LUNDAHL
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-09-23T07:49:42.340Z
    SJZcAA9-s
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Safari/605.1.15
      137.221.158.242
      2022-09-23T07:49:42.314Z
    
     SJZcAA9-s
     2022-09-23T07:49:42.314Z
     /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/SJZcAA9-s
     /envelopes/ByxdIRCqbs
   
    
     /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/SJZcAA9-s
     Björn
     Nilsson
     137.221.158.242
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-09-23T07:53:25.536Z
    SkSVJkiZs
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
      95.193.110.254
      2022-09-23T07:53:25.502Z
    
     SkSVJkiZs
     2022-09-23T07:53:25.502Z
     /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/SkSVJkiZs
     /envelopes/ByxdIRCqbs
   
    
     /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/SkSVJkiZs
     Maud
     Olofsson
     95.193.110.254
   
  
   
    signature.created
    2022-09-23T07:53:48.604Z
    r1qUAAq-j.0dedd084-9263-4644-8ef0-2e9f71e994f3
    
     r1qUAAq-j.0dedd084-9263-4644-8ef0-2e9f71e994f3
     /envelopes/ByxdIRCqbs/documents/r1qUAAq-j/signatures/r1qUAAq-j.0dedd084-9263-4644-8ef0-2e9f71e994f3
     /envelopes/ByxdIRCqbs/documents/r1qUAAq-j
     
      /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/SJZcAA9-s
      BJÖRN
      NILSSON
      1964/03/11
      196403110114
    
     signed
     bankid-se
     BJÖRN
     NILSSON
     1964/03/11
     137.221.158.242
     
      r1qUAAq-j
      4534f1ec-5b28-4319-a0cf-58020f881ebe
      true
      2022-09-23T07:53:48.001Z
      PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPkZmcHhQT2tkM0JJZ01CRHpLYmtLZjdKV0gzUnV0SWl6QWg2U1JnVS9qQU09PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5wTVBOOWV6TTRlT3dhSHd6WDd2Mmttc2RMTjhrYVRHYkJyYUFmYlZyZUJNPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5FdnoxVDRheU1UdWJ1dzc2WVFOMVhpM1E1UmIyQnlrNzFhU2FiNmVhZFdRalRERTRzNU5FOXczM3hTSVhleTdYcXBSeHFOd2hibGVwbnBibTRPSjNZYjdHb29DZDNBUWYvZktHYnFNYTFYNm1Bdm03YjBsTmVNdkNWcW5KQjExU1ZRSXpMWXdPZ040b3VPVWI2Y3dtVEdvY1FQWEtONHV5ZEI4eTdPNHBwejdYbDJBY3ZzSjk1MXpmbG5ma0l4NGlGeXcxcHgzQW56YkpKUS9WRzNjUHBGa0ZrVXlweXJ4andpZ0F4TkVxTkhobnhNZlpTeFBPNlNsTGlCZ01QaktNeXgxc0lrYnlaelRFQXRWRTJlRkMwRysyMXRWSjU0RCthQmlDZWtCeFpMbThaS0xMSjhFUFB0elZJZVhmSHljNUxUUTlhSk5aYnVMMk1GTzhVSFV6MWc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGYXpDQ0ExT2dBd0lCQWdJSU0yREJPdUhVcnVFd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3ZmpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhLakFvQmdOVkJBb01JVTV2Y21SbFlTQkNZVzVySUVGaWNDd2dabWxzYVdGc0lHa2dVM1psY21sblpURVRNQkVHQTFVRUJSTUtOVEUyTkRFeE1UWTRNekV1TUN3R0ExVUVBd3dsVG05eVpHVmhJRUZpY0NCRGRYTjBiMjFsY2lCRFFUTWdkakVnWm05eUlFSmhibXRKUkRBZUZ3MHlNakExTURJeU1qQXdNREJhRncweU56QTFNREl5TVRVNU5UbGFNSUhFTVFzd0NRWURWUVFHRXdKVFJURXFNQ2dHQTFVRUNnd2hUbTl5WkdWaElFSmhibXNnUVdKd0xDQm1hV3hwWVd3Z2FTQlRkbVZ5YVdkbE1SQXdEZ1lEVlFRRURBZE9TVXhUVTA5T01ROHdEUVlEVlFRcURBWkNTc09XVWs0eEZUQVRCZ05WQkFVVERERTVOalF3TXpFeE1ERXhOREUyTURRR0ExVUVLUXd0S0RJeU1EVXdNeUF3T1M0ek5pa2dRa3JEbGxKT0lFNUpURk5UVDA0Z0xTQk5iMkpwYkhRZ1FtRnVhMGxFTVJjd0ZRWURWUVFEREE1Q1NzT1dVazRnVGtsTVUxTlBUakNDQVNJd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUJCUUFEZ2dFUEFEQ0NBUW9DZ2dFQkFMRGZNT2pydjViQnNWaUF0V09uR3dhTVB3SitucEhRVTV4OHVyc29NQkJ0bEhmWFZleVFPR1BCWXNTai9zWXBhQjlwTmFXWkR1bEhvdmNLN2xhbkJyY3pETmcwRUxWeGxZN0owUjgzR0txUW1HWWdiN3VJc09aY1lCU1JHTWtOQzIyZFZzSkJ0STY1V1ExTTVVSW10NG1DNnV6VkF1UzJYRmN1eGdkcjVCWWRVRHgvc1pieWxWN0JRN2RZbklWUU5NQnpQQ2JYVUZ0K3F0SEhzWUJva2hDOWFSK1JMT1JHRTd6bTNyd21KSzJ5dXpxbnNWZ3VqQ01iWHdZQ2w0azNlZldEZVAxWDQ3aXpSUWhqd0pNczU1U1FXZC8rTEIyZnNTaEQrclFUM2hIeTQ4bnRwdUhCdXVBTmNNQ3JGYTZiZ1poQUZNK0hjdVVQWjJwTUhyalJFNDhDQXdFQUFhT0JwVENCb2pBN0JnZ3JCZ0VGQlFjQkFRUXZNQzB3S3dZSUt3WUJCUVVITUFHR0gyaDBkSEE2THk5dlkzTndMbkpsZG05allYUnBiMjV6ZEdGMGRYTXVjMlV3RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFVd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ1pBTUI4R0ExVWRJd1FZTUJhQUZIbHRIM21rd1Z5aFV5WEREQ3dzc0d0b1F3TDRNQjBHQTFVZERnUVdCQlJJa0lhcUgzWU9yTjdxRDNXMlBiZ0JiRHJSaFRBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRc0ZBQU9DQWdFQWtuZU96RWVDVmNtWUhrZEczMkd4WlVRTm9PbDRPOEFxTlFJKzZwNDkrRzFBdmhybjRHdzE3cmhkTUF1NVFJcm4rWkZGcy9BTGlkVVkwaWlySnQ5ckVNQ2lJU0tEbm9CVy9qUUZVYVJmN3c5enIreVRrNmVsVDNDNWR0ZCt1bGVSbEU4WFQxWWkvR1B5QXB2TXRJcUlnZ3RYR3dTa3pLRGo4QUpUcm1HK2p1Uk93NnM5cHpNNzFqL3hBbEpLVThrZnVXTFpoT2FrcnVPL0lOc3h6MzBCS3lTZjNuK2huK3FrOVRBU3BiemZRV0NXQk9reitsT2VhczNXeUM5cnRIUWV0NlYvN0JlUHVHUEZYQkN1NnRGTWVNeWFZaFNnZm9iVjJoNnQvTWU2OHpMaEdPQ0czN0p3TjRvRG11cUFTWkZIYTZyYjBrV3VOSlVtckFRTE1kSEJoTEpSNEpzWlBrOTNIRzg1eWsrZlBzVnI5eU1OYythbmh2MllZWnhZSUJ1RHlhcXNGdmJ0MmNDWjhzb0N4cWkzakVLczFqQW4zZENMbXFVWWdHT2NsZ1lTRjFnOWNyOUVFck9FMWhmZ3l1aGFtWHpWVklQZ1JCUFdIeUpibHArS0g0VGRrdTlUTzFOOFo2WklZK2hjTml0SXhtc0xyZ2M0ZTRMcjhkWTRQY0Y5eTZlbVk2elg3cnFCVnlMeUxFL1JsNzVrKzZyZ0JmdjFzRlk4RVV0eEJrd0FEWEg2SXZaRi9SSWlkSE9MZUhFL3ArYXRzU2tscXJFRWlGYmR6Zklqc09HUVhyaWRuc0szaHI1UXFiQ2EwUUpuUFl5VHBaSVhMTEIyK1Q3UmFOOExwRXhKRUQ2TFFYbEJSMFd0aVFWd2k5WnJVR2NRcnh1UVBTTjNpc3hVZXRvPTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRjdEQ0NBOVNnQXdJQkFnSUlhdnBzZW9GUDZIb3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd2RERUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4S2pBb0JnTlZCQW9NSVU1dmNtUmxZU0JDWVc1cklFRmljQ3dnWm1sc2FXRnNJR2tnVTNabGNtbG5aVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRFMk5ERXhNVFk0TXpFa01DSUdBMVVFQXd3YlRtOXlaR1ZoSUVGaWNDQkRRU0IyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEl4TVRBd05URXlNRFF4TmxvWERUTTBNVEl3TVRFeU1EUXhObG93ZmpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhLakFvQmdOVkJBb01JVTV2Y21SbFlTQkNZVzVySUVGaWNDd2dabWxzYVdGc0lHa2dVM1psY21sblpURVRNQkVHQTFVRUJSTUtOVEUyTkRFeE1UWTRNekV1TUN3R0ExVUVBd3dsVG05eVpHVmhJRUZpY0NCRGRYTjBiMjFsY2lCRFFUTWdkakVnWm05eUlFSmhibXRKUkRDQ0FpSXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVCQlFBRGdnSVBBRENDQWdvQ2dnSUJBTVZKMEYxUCtaTkMxUlpZZnIvdWRZNktCTy81eSt6SWJwWTNOOFg5QnNSL09xbGFIa2QyZzFQckI3WTZCNjN1YVBqVnBrODJSY1I0d1UxZnV2bXFtTEFJakdyQXhySjZxS3kwa2xtaVRUeEZSQytLcWt0b0pKclVZVHh5N0xMeXNOT3piNFl5Z0ZRSVFDNUNXbjdyeHRLeFIwOVdUeWoreHNTcVdjY1ladjV2ZWZlQ3hpUDR6Q25GcE11UHE4YjhoNGhmL3JBS29hdzZIanlNeW9Za0VNWjBHcklGMmN4OWxqc3VsRkdlZS9icDdIV2lJZzQ2V3h6MXdURGJlYmJ0UXNaQzZJU0kvZTh0ZlVQU2JRdlBhUUsyMDlsOWIzZ1dFVnNtOGpKaTJ3dUc0eHRzMi8xRnp5akxQL01LOVVLMHRxdS9lV2VSMVp1bUh0QlA1VjJEeHVCSVJBRkhYTVcyc1BFajZIa3Z5NS9oZ29jNzNXZHdDaU9JTnBTelFBY1FPTmJSMEEzRU94UHc0THNRNFFxbTB2TUMxZ1FoVlRuT2ZGZFlqaE1wUUhrQytwMHBQUlVOL2NJWS9VZnkySHlWa0NjNnA5VUZ0dnRCR0xLRWFXblhnUmN2Zm5abWcwMTZ6M0t1akx5cGVsSDNnTlFmNWJiMWZ0ZTN0bGVPYUpxYUpibnRZVmFXY0pxZXYyWENndmd1b2dVc1ZmQWFLbklzU3U3OU5TYUhmY3ZyNERzZTF1cUFJUDFZRFV3WDhJWlBOZjVuQUtjcHFLWS85cDRhQXN2ajB5VXg1bFpCYW9RaWQ3ek1aVm84Y3NVUFhDbG01emM4OVk0eTdNaUw4OXZTWmtGNzRBOEJ1RG5ydnZNUHRXU0tIRGY5ZzVZYjNTV25wQmFUdVF2ZHFZcDVBZ01CQUFHamVEQjJNQThHQTFVZEV3RUIvd1FGTUFNQkFmOHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVbkE2bWJzZ3BFcElKT1FiYmxJaUhhZjIyZURNd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRVXdIUVlEVlIwT0JCWUVGSGx0SDNta3dWeWhVeVhEREN3c3NHdG9Rd0w0TUE0R0ExVWREd0VCL3dRRUF3SUJCakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVEwRkFBT0NBZ0VBRXlIL21UUVllZm4xRWQ4TWVGMFd5Wm1sT2FqQi96Q0VHNG9EdklYcG93VGtLaEF0WDlGeGFzSyt6KzB1VHBoaDQydzEwRlpLS3RtZHEwQ1NhRzZEWlJzNDlqSmkwTHZiK1dXdjg2UG1ReUVDeUtwRkR5OFVLODM2WVlGRHlXenE4SzMwR0h1Ym5NeFlQSGJuU3B4MlI2WXJ6eENWU012UzVhKzNSSzFXS2JXQWp3MUs0M0pnSkM3bUJEOFZXcVRlWXVjYldlN2FSbWRhSTh3R1N1ZDZ0bkJaUnEwM2ovL0w2RExhUTArNXdNakpxTWdWSlFRVEF1NzRCWkMzZ3g2bXZkOHZicFZHY092dHBBTmVwajNReENTdVZ1ejJ4VE5ZSE9CMnduTlN2dGM2OFMycG9sK2ppbTg0S3Q4U0RicjVwd2lJTmNtRDFHSktNOTlOdVRDcGY5dFN6dEhQNnFwdTl2WGdxZlpoUjJ0ZmlKanFhb002N21kQVpnblpEZzZkT3N5WW5UelVlU2lwb3VjclZudmg4VnFYTTNDOGh6cWM4UjY2NncxZjlmbFIrSXVOZjgvanIwQzBVTUhodDhTaUdJTEQxZm5UamVYMU5TSTh1MjFEbTVtL2VkTmM5THplNkhhVi9XMzlvMGZrYjNoMW5GNytDNktEOUJ3bzdtZDlEK2p0VUhuVVpJY0NnZzE0TXBaMGtsaVkxdUwydVo1OUlrcjcxS1ZPcWhONWhUMmxtMXk1cHVJbkZmcTl6SFFvejZUbUs1TE9XejgrT0Y3VzVKbGlSNUJrM21YdE9zb2toQk84a085ZmViYUxocGFETS8vYW8wc0RTL25JS0ZkeVRoVXRNRlpLZ3RZNnhYUXFUOGJqdWpzT3F3Z0pOQ09pbUI1dlZ0WkEzN0k9PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGMFRDQ0E3bWdBd0lCQWdJSVExVHBBRS9hQ1k4d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHlNVEV3TURVeE1USTROREJhRncwek5ERXlNekV4TVRJNE5EQmFNSFF4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1Tb3dLQVlEVlFRS0RDRk9iM0prWldFZ1FtRnVheUJCWW5Bc0lHWnBiR2xoYkNCcElGTjJaWEpwWjJVeEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXhOalF4TVRFMk9ETXhKREFpQmdOVkJBTU1HMDV2Y21SbFlTQkJZbkFnUTBFZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSRENDQWlJd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUJCUUFEZ2dJUEFEQ0NBZ29DZ2dJQkFKZ0NrMjhsMlNENXZXMy8zaXdCSkhqZjFibUkrMjRlK0lyWW16ckhHUmZnei9PQ3VVVnRXQjBpbHhyZVF4NFN6eHJ2SHY2aEx5ZVhkc0U3aFh4SXQyV3ZVMFlPTDFUNHFOL2ZDK05OcUE4eW12cVdWMVhCS1lLVTNwdXFqd1pPSks3azEwUHJ0NzlsV3M0NkpIcGRNZng4Sk11VVJKL2tDbnlUeUdyUHZVSGhFelExNUFNSE9MZWJjcUEvL0UzaWtnNENyY3p6U2hYc2Joa2RlbDNGbm1tV2xuVE43MmxUcHVSYStaY0ZkS0JwVVJqSnlVUUJUUmhwTXJZdld3ZG4wcm0wcnloOGZJTVo4ZW9NU0l3Sm9rQTZ0ck9QV3NVZWx0L1UzQ1dPQzNsOTlzV2lKM1Z2YThNU2N1Q3ljTzBGVWRnUGNLRU9tZjZQVzVuQzMxNWM2R3QxRWorVUJUTDQ1bXp6bVpYTmRyTm13QmVnSkxuYmw4YWFSQkN2Nnpvc3orTXh0cFhmV2FSUDZoZTNTSU9oSVFpOGlQcUErc2E3dU1OVENqVVhpbUpEV0MrRmsxSXdMYmJlcnVCUlBoV0NMdXNNMUhBWDlGTGw3OTlvT3phb2RmdWFPdjF6OTZwcWJBa2JhM2lZRnR6bmg5ZTYwaTRCb2I1eDBQUVlSbVpUNUxKMGZMKzJZWXU2UVdibWVEZTBydHhDck1TUnptQUs0Mm9RTzVzMXd4WUg5Wk5SZWdPSVhjMGMwRytPSnNDUVlsV0tpYkNZK0hmaXBLZXZJZktEbzhDd0RlOGUwR0RaRk1paGZTa3plbUpqNTJDZU1sTktLb3ZjRXJRaGhEYlVUY0hXbHFEU056RkhkdzYrQnFFd2FRREx6M0VRU2x6ZGpHUHFiTWROa1hVcEFnTUJBQUdqZURCMk1BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVaNHE2c3VwSUhIcjFPMmczSjNJRzY1Rmp5MU13RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFFd0hRWURWUjBPQkJZRUZKd09wbTdJS1JLU0NUa0cyNVNJaDJuOXRuZ3pNQTRHQTFVZER3RUIvd1FFQXdJQkJqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUTBGQUFPQ0FnRUFpS3dvek03S2dCb3FlZ2VpbG10aDJEVUpMazV2L2JsdmNFNzB2TjExT0VyZUlSWWFGSGNrWUlWN0tDc0I3MkVFVEhGdEFKbFl3U1ZweUxmenhEdWRzN2N6TlExbERoUkRPdy9ydXFNWFcwOWhJYUF4cHI2M0dtczRHMURNUmU4MUxNMitFY1k3dEZrWHlXT2VPQi9rUnJ2cXdpQWF5Wm9zay82alRxV2dSQzJDMkZROUZSakxIOFVyUTNiWHIvOWhVd0dXU0ZwRC82Z1FoRnBFcmFIVUFUNDZETmQ0MVFMM3QwVzVVMU5EaldKL1lPbmF5d2dzSmJIWU9sMUg0SDg4WWMvYUd6Ynd3VDY2TGlqOEUzWVdsYVpzMnZSWTFhZHgxSHROaFNzWVluSTJrd3JVUEdNWEczVVVFeFFRNW9NN0x6Wjdzbis3blFnRGY5Tmd4THI0Ui9ZOEwxaWhKZEhPcEVHSUY0ai92YjA2VXhNcDJHbWdRWm13MXE4clUvZjZFUGlvWDI5WWFRZ3B4eHF0RzZQV3ZDTXlVZStYRnB1bWh4TmduMCtaMU1XUlRiSllMT2h1Zm1LN1NWRUplTC9SNzJrWm1zQ1lwNFFETjVtNi8wRWo0bXRqa1ZjMkRvenhISTRGaGJHa0tBSjFjSEJpR24zS1o1QXliaHk5QzFqV09yUnlkWUxzYXVCam4zRGdxVWxlNEhHbzJlcFU2T2tBZ1ZpeEVjVzFqZ2F5aHpmTS8zV1B6MGpXTWszUDM1ZE03T3pLMVJsclh4bUdpb0plRkIxelJUTS8yc3BNd3FsT1JlWU45K005czlYcUZCaE15Y1E0R3ZCYi84UzhrWHYrbmRSTDFjTFM1UW9TY2dibWNFYWVMZ3NMcFBJczkwUXpzSURUS0RHSnJLdz08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48L1g1MDlEYXRhPjwvS2V5SW5mbz48T2JqZWN0PjxiYW5rSWRTaWduZWREYXRhIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgSWQ9ImJpZFNpZ25lZERhdGEiPjx1c3JWaXNpYmxlRGF0YSBjaGFyc2V0PSJVVEYtOCIgdmlzaWJsZT0id3lzaXd5cyI+U01Pa2NtMWxaQ0J6YVdkdVpYSmhjaUJrZFNCa2IydDFiV1Z1ZEdWME9pQW53NFZ5YzNKbFpHOTJhWE51YVc1bklGcENSaUF5TWpBMk16QXVjR1JtSnk0Z0NrZGxibTl0SUdGMGRDQnphM0pwZG1FZ2RXNWtaWElnYldWa0lHUnBiaUJsTFd4bFoybDBhVzFoZEdsdmJpQm5iMlJydzZSdWJtVnlJRzlqYUNCbXc3WnlZbWx1WkdWeUlHUjFJR1JwWnlCMGFXeHNJSFpwYkd4cmIzSmxiaUJwSUdSdmEzVnRaVzUwWlhRdUNsTnBaMjVoZEhWeVpXNGdjbVZuYVhOMGNtVnlZWE1nWVhZZ1pTMXphV2R1WlhKcGJtZHpkR3JEcEc1emRHVnVJRlpsY21sbWFXVmtJRzlqYUNCbGJpQmlaV3R5dzZSbWRHVnNjMlVnYzJ0cFkydGhjeUIwYVd4c0lHUnBiaUJsTFhCdmMzUXU8L3VzclZpc2libGVEYXRhPjx1c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT42YkN3T3ZsNWpyNkNkV2pXeUNNQUNDUmR5L0ZZd3ZiRE9SRWErU3RDd1dBPTwvdXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVZtVnlhV1pwWldRZ1IyeHZZbUZzSUVGQ0xHNWhiV1U5Vm1WeWFXWnBaV1FnUjJ4dlltRnNJRUZDTEhObGNtbGhiRTUxYldKbGNqMDFOVFk0T0RNeE1qTXpMRzg5VTNabGJuTnJZU0JJWVc1a1pXeHpZbUZ1YTJWdUlFRkNJQ2h3ZFdKc0tTeGpQVk5GPC9uYW1lPjxub25jZT5FQU4yTTNQNjhiNGdONkJEcER4MnRMZmVSZWM9PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+Vm1WeWFXWnBaV1FnUjJ4dlltRnNJRUZDPC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVudEluZm8+PGZ1bmNJZD5TaWduaW5nPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0eU9TNHc8L3ZlcnNpb24+PGVudj48YWk+PHR5cGU+U1U5VDwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVFV1Tmk0eDwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPkdVaE9YSlZVdm5qc0k4cmdGUGk0UXdNSEN6WT08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+VG9rZW5TdGFydFJlcXVpcmVkPC90eXBlPjx2YWx1ZT55ZXM8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+cXItc3RhcnQtdG9rZW48L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=
      
       /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/SJZcAA9-s
       BJÖRN
       NILSSON
       bjornbennilsson@gmail.com
       196403110114
       1964/03/11
       137.221.158.242
     
    
     196403110114
     2022-09-23T07:53:48.001Z
   
    
     /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/SJZcAA9-s
     BJÖRN
     NILSSON
   
  
   
    signature.created
    2022-09-23T07:53:59.927Z
    r1qUAAq-j.326d4710-bdfa-490f-a277-6e567348984d
    
     r1qUAAq-j.326d4710-bdfa-490f-a277-6e567348984d
     /envelopes/ByxdIRCqbs/documents/r1qUAAq-j/signatures/r1qUAAq-j.326d4710-bdfa-490f-a277-6e567348984d
     /envelopes/ByxdIRCqbs/documents/r1qUAAq-j
     
      /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/SkSVJkiZs
      Maud Elisabeth
      Olofsson
      1955/08/09
      195508097887
    
     signed
     bankid-se
     Maud Elisabeth
     Olofsson
     1955/08/09
     95.193.110.254
     
      r1qUAAq-j
      5b2c94be-8ce2-4299-90d0-d1207f424d3f
      true
      2022-09-23T07:53:59.388Z
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    2022-09-23T07:59:04.174Z
    rkQkyJs-o
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6 Safari/605.1.15
      83.253.194.166
      2022-09-23T07:59:04.134Z
    
     rkQkyJs-o
     2022-09-23T07:59:04.134Z
     /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/rkQkyJs-o
     /envelopes/ByxdIRCqbs
   
    
     /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/rkQkyJs-o
     Jonas
     Björkman
     83.253.194.166
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-09-23T08:01:54.383Z
    Bk7Z1kibo
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Safari/604.1
      94.234.97.164
      2022-09-23T08:01:54.293Z
    
     Bk7Z1kibo
     2022-09-23T08:01:54.293Z
     /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/Bk7Z1kibo
     /envelopes/ByxdIRCqbs
   
    
     /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/Bk7Z1kibo
     Karin
     Nyman
     94.234.97.164
   
  
   
    signature.created
    2022-09-23T08:02:23.979Z
    r1qUAAq-j.cf281a55-1113-4937-b1f6-0f1bcd9632b6
    
     r1qUAAq-j.cf281a55-1113-4937-b1f6-0f1bcd9632b6
     /envelopes/ByxdIRCqbs/documents/r1qUAAq-j/signatures/r1qUAAq-j.cf281a55-1113-4937-b1f6-0f1bcd9632b6
     /envelopes/ByxdIRCqbs/documents/r1qUAAq-j
     
      /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/Bk7Z1kibo
      KARIN
      NYMAN
      1969/10/23
      196910230322
    
     signed
     bankid-se
     KARIN
     NYMAN
     1969/10/23
     94.234.97.164
     
      r1qUAAq-j
      89b5e06d-5512-4c41-b28b-fa44aecaf442
      true
      2022-09-23T08:02:23.322Z
      PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPkV6a0Vab3hxVHFKOEYvc0x4SlBxeTFDUUVLNDBqcXBFaVdvRlByWjZQN3c9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5UaWcxTTBGRnJaekxYQkZ5bi9MSGZpdTNqNkF3OThvTitjQ1MzSHIzRkRZPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5Ib0tGd25heDlIL1pHRTVMekQ3cVJTWkxjUTBJWkd4Vm40Q2xFL2I2TDFqb2pRT3lJUlJwb0ZJRUw0SDlNRGoramlBMUg3VWNGalBjU2RjbmpaV1NPM2VCQW1ieEszbk5xdnNIR0RWTEFobmNpc2NzZWgwSEFvYXdTY3E4UXdtTFBCOG01UWROdzcyYzZBWC9MZWpaRHByUUQ0c3JtUEw1QjR5STZqWjRpeEx0TWVUbExRSTJNazN6TlRCdVp2SnBZeGdsR0FDMXVLa1JBdzNWVnJmdTdWYWpvc0pPUTlNQUF4ZmlhNnFwTkU3c3U4Z1U4YkhMRGtOc3hwM2daYndlSG1zUVR6QTd1NFlzWFNQOXovcVJGL1o3MHFlUkNBNmtza3RTTWtKRnE5VEpXdU5JekxHN3V2YnZyZjNJeE1sSlRaK2EwcEZjS2QrVEx1OWdCNXd4aUE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGWnpDQ0EwK2dBd0lCQWdJSU5TSE5KekhOU05Fd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3ZlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhNREF1QmdOVkJBb01KMU5yWVc1a2FXNWhkbWx6YTJFZ1JXNXphMmxzWkdFZ1FtRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNRE15T1RBNE1URW5NQ1VHQTFVRUF3d2VVMFZDSUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUI0WERUSXhNVEl4TXpJek1EQXdNRm9YRFRJME1USXhNekl5TlRrMU9Wb3dnY0V4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1UQXdMZ1lEVlFRS0RDZFRhMkZ1WkdsdVlYWnBjMnRoSUVWdWMydHBiR1JoSUVKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RGpBTUJnTlZCQVFNQlU1WlRVRk9NUTR3REFZRFZRUXFEQVZMUVZKSlRqRVZNQk1HQTFVRUJSTU1NVGsyT1RFd01qTXdNekl5TVRNd01RWURWUVFwRENvb01qRXhNakUwSURJd0xqSTBLU0JMUVZKSlRpQk9XVTFCVGlBdElFMXZZbWxzZENCQ1lXNXJTVVF4RkRBU0JnTlZCQU1NQzB0QlVrbE9JRTVaVFVGT01JSUJJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBUThBTUlJQkNnS0NBUUVBbjRFM2oxRXRvOWt1SVFnenRnRTNJU2paOW91K0NDeFF0ZDBBRisrMG9aSlk0TzlGQ2JNMTJERWpvb1cyZVdXaG9rYWpRYWozZDY5TURPNnJJYUJxT1BmOTJJcUJmT2QyMnprMXZjcHpXNTBHUlp5d3V3akhuNHkxcEkxNjlXZ3Z1NjhEUFkraDJvc3ZKemdGSEs5YjVMM3RYTkE3eVprUzg4WVZ2NWxlYWdKNDFvWlo4Sy9Ua1VIeXBLOWM0cHdSdkNmbHZQdHMyZWREdWNLajVYVkJ4a2Zha0N1VGIrbTF3MFV6WXRuWm1xN05laWJIV0RsVzZFbkRXdWVvQjczRlltVUVwSHRGanFGUmFSRHBNUi9mOGljbWxORWY4bEt5c1ZPUlJadG16NzdNTnlBcVFTaGllTXRreDgxUVpFQ21ndkRmVVlSZml0a3NOaFRnTFI0bXhRSURBUUFCbzRHbE1JR2lNRHNHQ0NzR0FRVUZCd0VCQkM4d0xUQXJCZ2dyQmdFRkJRY3dBWVlmYUhSMGNEb3ZMMjlqYzNBdWNtVjJiMk5oZEdsdmJuTjBZWFIxY3k1elpUQVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0JrQXdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVaHl3QmplQ3F2azJYN2VNbWZZRHU4bGpEbGprd0hRWURWUjBPQkJZRUZJWjFpb2J5dnAxeXU3NTJFZWVKYXdDRzVteFNNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQ3dVQUE0SUNBUUNVam1uUnNuZlRkQ0srVU4yUDNaaTFkTnFRMU42OVZsZ0VuaGZmWlhnQVVuYTBOSFhmTkZOViswWFB6QmtKYmsvUy9sTU4wWktTMGhPaTBVOTVFQ3FKYlQ2S1JEelJ6WFlMcTZ3M0JtSHZpbVRMaG5yemdkN3I4Yld4U0o3QktWVkNqTThmN2RrQjkyK0tCZE1tQzYwMFc1ZDQxMEtPb0NabDJJbXk0NkFjc2tsUFB4Q1c1SXBKWFowQ3AzWHh5Zm52emNjMnE3aXBzWUJDYUw0aGpjUEZ6RzFjOHgvc1VoYWI3bnpoZEVuaHBvbjZGSGM1UEE4eXdqUDdYN013ZWp3Y3hIOWZDamttVUNuMmVHSWRLclJQSUQvdmNjR3J2eExKZVhER0hZcXJGN0NFeld0eU8wTS9iTWR3cllUNGFIcmJBS3p4cDRTQXg0eVJmckR3VVp1VFcrM1B1aUNkWW0yeThaTjdnS0JSbGlUYkVsRTBkaVg1RDUwYUNkUmhzbWFhNDlWTGVsbUlydjdqVkh6bVUyT1ptTXUrZFlrbVhtOHh3dXRSdGp2bUxlc0l2SDUxcC93djZKbkJsZlRxUDNaV2J3eE5sR0NaY2ZyT1M0UEozR0lEeHhYTWFraHFiTHg1eVh0b043MDJicm0yTVJIZzFDQnpSeHVFYm5mRjJxN04zWHRlNjd3OExEa2xvSk1hSmNsNHhCZXRmeWJBRW05elRDWTRMQXN2Zi9OWllMQklnZTFsbXMzdmlqbUg0TXY0NlQyZ2laL1VISXRHU2RGdDBCMlpVbXViQ2MzQjFzS3JsVng2SnRtaGV0YmUzS3dObE1DR0lvWTJscCs2dmdPY0d1WVJETnRvaVlKS01mRXRtN2h1YTYrQ2hwVm1zUUcrQlZlZ0VGbkVidz09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGNmpDQ0E5S2dBd0lCQWdJSVhSRk5CSG9BOVVrd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3Y3pFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhNREF1QmdOVkJBb01KMU5yWVc1a2FXNWhkbWx6YTJFZ1JXNXphMmxzWkdFZ1FtRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNRE15T1RBNE1URWRNQnNHQTFVRUF3d1VVMFZDSUVOQklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3SGhjTk1USXdOakEwTVRJeE5UTTJXaGNOTXpReE1qQXhNVEl4TlRNMldqQjlNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFd01DNEdBMVVFQ2d3blUydGhibVJwYm1GMmFYTnJZU0JGYm5OcmFXeGtZU0JDWVc1clpXNGdRVUlnS0hCMVltd3BNUk13RVFZRFZRUUZFd28xTURJd016STVNRGd4TVNjd0pRWURWUVFEREI1VFJVSWdRM1Z6ZEc5dFpYSWdRMEV6SUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdnZ0lpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElDRHdBd2dnSUtBb0lDQVFEQ0VPS2UvYXNIckQ4ZTRremo3U2pmNkNuRlVvSWpMOTh6bVg0LzB3QVNMUkZ2dTg5YkpUbDA5ZDJuL2RzSGlYSldxSFdENmpELzRsZFlTT3hHcVVva1VMSWM1eWhHaUpPOUlVOEJXMkxUdFFBeEdWTFU2M3laZ2c4SWRRUCtFZEJiVm83aFFHL0FtS2ZhckNLLzE1OWJET3p5WUVQWGdxemJnVmIrZm8rRVloOWpCUzl4TGVwY3M1eklZbGdNRHByY0JUc3V2R1hkaEh6d0V4dHF1VUZhVllyN1BaWWE4c2VueTRpVWtJenVMUXZheGw4TTNwQmxTdEZLcVV6Q1M3dDFGM096Q1pYODcvcEFYV1dFRUE2dVVsYlFJbjJtVkZNL2VndzZzVlVkaHd6b3BQU1RjaDdXbC9MeXZEZzk0SE53bzdTalFuQndXRmltZnZYaUY1T1J3WkllNnJ1dWlGZzF6UEY3NUpza3RHT0FqaVMyb3ZjTGJCc0dWbUl5ZmpJU3h2WWNjd2lyMlBjRlMrVFd1ZjVBTWlsbjRlaS8wekhPcm1MNFpESmJYV3ZJVGphY0tRNXRNQ0kvTVlsa2dBSzEwV0pYYzVKYlhiV3phUWRZSUJFWjVsdUhJc3VpU2YxblhUTVpDTDBSaFhrOG00WVNHU0RPbkc1OGVzMzRYdkdIdXhBa1RrNWJsUGxUYklCUEVBWjVDSEkxOW40SXJEcHZhR0FERDlFSm1Ydm5LRzEvUURGbVI1Y0k0c1lJTEZpREFwaUYvZ2UzRVlnN1ZxWDRveC9OVHNuOXFML2lqa0JURkp2Sk9pdStrT0xTYjRQZVptc0FOU3dkYkhvNnB3UmRiRUI3YWQrb1JiYjNOcVJpZmhzMmo5VHF2UjA3YkRyWE5kVUtrTDBDTVFJREFRQUJvM2d3ZGpBZEJnTlZIUTRFRmdRVWh5d0JqZUNxdmsyWDdlTW1mWUR1OGxqRGxqa3dEd1lEVlIwVEFRSC9CQVV3QXdFQi96QWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlRmRE1BSDM4T3VwZFo2eTRRS0w3dTZQRFhNVXpBVEJnTlZIU0FFRERBS01BZ0dCaXFGY0U0QkJUQU9CZ05WSFE4QkFmOEVCQU1DQVFZd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUFEZ2dJQkFCTm5iVEpESjRoZjNLU1BsZGlZc3lUV0hQL0VsYWFtemY5dG5YR3NaQXorTTRvTGYxdWsxWFpWWlI1R1NpWDdxSVlUZTV1SURONnh4K0pJLzhjRllxYnlNM2MyazVCODJWSTgzcXJJdzNZWFFFbzFDMm9QdmVqRVNKb1hKZ3EydzNWTXpPUjExdFRUZkJRUFREbkJUZURsa1h0K3VQcXlvSHk3RHhKNktNajhaL05YMlE2KzR2U1lCd2tLTlhETFYvMHBPbjlFdjJPUlA1cTlNZTI5ZzhwcVd5VmdIV083ZmhVSW1FNzVUdm9UbDBwNXhyNEhoVUkwZUJ3cUJZc2hDVjdIYnlFT2MwbFZ0MzNGdVZuSWlUQ1lNUUEwZk13YzNLVjhINEZpZDh6eG5RSVZFMFJ0UmU3RWpGOXZkTlJCRm1DT2ttQXZXcGxwaHpSaE5IQ09GY2VTRkJBVHhsWmJJME1vckgyK09md3V4cW1JYkh1WkJaZm4vTUJkemF3MlZsdEFnMklVOGRmYW1rUDNaeGpZN2kwamNCTjhoYXExSzlISkdjbnYyam9CNXZRWGNacHRVY2lETEZTSGhHaG9IVkZWMUZKZkFaUUMvMVRBOUYvcWUzM0phUWM2dDhSSzE5dGRwVC9WZGhxa2NHL0xrMk9oNVpwNWtCekxzWkVmWE8zY0lnQWpJUG0xdXZmN3pwUE45ZlVvd1lMVksyYlVuTE80cEZDaHk3KzIxM0duNjNzNDNkTi91YnVLYUNsL051MlZaamZaRnFXcmJOSTZnMWJacUoxbUlFNUFjUmxHUk45UjJrV1U1cm5PUlBGa1phcHgvZEVQVkFGNUN1N3hyaXR4UVNscGJQcUxqQWZhdzRaY001M0RFRjdnZi93R0FMZGpHd3dmNmxmMDwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRjBEQ0NBN2lnQXdJQkFnSUlPL1ZrRkUyOWRxd3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RWtNQ0lHQTFVRUNnd2JSbWx1WVc1emFXVnNiQ0JKUkMxVVpXdHVhV3NnUWtsRUlFRkNNUjh3SFFZRFZRUUxEQlpDWVc1clNVUWdUV1Z0WW1WeUlFSmhibXR6SUVOQk1Sb3dHQVlEVlFRRERCRkNZVzVyU1VRZ1VtOXZkQ0JEUVNCMk1UQWVGdzB4TWpBMk1EUXhNVE0yTWpkYUZ3MHpOREV5TXpFeE1UTTJNamRhTUhNeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNVEF3TGdZRFZRUUtEQ2RUYTJGdVpHbHVZWFpwYzJ0aElFVnVjMnRwYkdSaElFSmhibXRsYmlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF6TWprd09ERXhIVEFiQmdOVkJBTU1GRk5GUWlCRFFTQjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUFtL3pKZVJQeEZuUWp5aDJDN0dvWkNJanZuay9WM1Bhb2NrajJpbVowcEhwY2p5YzBBZk0rQVpEWVg2UEFucWxQYjlzaDMxVzN4ZnNYU2NXcWNuS0ViRWJnenRaTDY1cXVhY3dnYkFhU1pBTjRsakxaZks0aFF1L2NaRFpQQlBYUlJ6NDlFZ0FZUngzSjJjMEhrTXBUZzZ3dmcycGk5OVBlRWk2MDh1UHF6U09KVDNVT0VaWGRKalBkeWE0UWwwM1IyeGwzcTJwbUVScGs4dFZKTHluMVVKUk45bU5wTDY5MndMVlZJeTRNaVQ0QXBRc1ZxbWkySnVwVnlWWUloMUlWeFV0amIxUjBtbWdQcFVtdU55TWcybGdOWnZkNUQzN3haUjUrbThaRm5KRXFlcXhjZTVBRm1hYnhxZXdKUVAvZFNkVlhPTWphMlhyWWIzQndWQXJxZnZIdFRGS1V4clFsYUV4SXROUnNtVUg0NzY0b3dsUW9tZlN0aWZPeCtwL2lNT2trbXZSVitHRE1kYitEc2xNUDlVeFN3d3Jvem1iSU1xME9mb1V4bFBRb3AwaC9VWFVOOTFpNTFqV3hOTWNaa3dFTjUvbEFpRDlUcEh2UXdtZjRjL3pGZDRyNi9Mc0ZZcWR3ZFlWbUZucHBaRkEwNGgycXNIR2pLdnhzZnZhQTRuc28vZU9QUWNrdndhUURWT1ozVFd3ODNBbGx5Y0F1ZktxU0ozUDIrQ3djUmRqRjJIckxSWUVtR1lhTjlMWkUxR3cvOC9sN0VBMU5MWlFiZlVKMGplc2E1bTBvRFhsbmFqanEydUoxWmtZd1hsaytTWmFQMjIyZVl6VzhrSEhXMWgxRUx4UDN5NW8zc2tNa3gxS3JLbWFueG5QcmZlTjdONWxLb0k1bHp3OENBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGTjhNd0FmZnc2NmwxbnJMaEFvdnU3bzhOY3hUTUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVVo0cTZzdXBJSEhyMU8yZzNKM0lHNjVGankxTXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUUV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUJUMVloV2FkYURpM1BZUENLdzhBSGRkL2NUTG9PZnhhdFcwSFJ0aUxaT293TVFPbVE0c0t2Rk1FVm55SCtQb2pSU3I1WHl5SEFLZVA2U0UxSFVaUGdRQmtjcWdtaG1TNjhqSHFZOCtKQW0xZDA3Y3JldE1qQk5iRUowaUJ2eENsSldWZkM5WlNPakNOV010dnVQRll1ME85VkVoWG1Ka2Q2V2xhdzB6ZUhweFliL0NleCtDNHo5LzRPY2RSZERNUVpSZm5OSFZRRjUwUE9xK28wRE1pSG9UZVo4THFMUW5XN1NaeWNxWTVoM1haamhVZ1JyeEdkY2hxeklNTGJyR2dBMmRDUURRZEhzdnRvUlVyYUZLcStYYVhTREFsN0hyL0hqVld5WWhqcnMvYWQrWXFqQmRaNTF6eGY1SmJnT2toU211QzlRd0NuK0FSQ1VSQ28yQ0M1S1RzdER1SDhVTVpDaVgwbEhzS08vWVRVN1QwTS84S2wvNjJKVDZCSDE2dTRtT0Mra0F4dUFWcUc0ZHEzY0JwVnEzWW9FTmR1ODJ0YWV4aG1NcEZhN0REYlJ6c2NKNm5GWnZ5bVpNZHdKY3RweEtqNG9TZ2o5Mmx5UkZ5VG1vbzlJNks0cVd4S1ZlbDdRZUYwSEpvWXBTSWlTRVl1ZDhQbis0a1dlMld6YmdaZU9WUmYvcGo4aTdDT1hwakRSbDJ5VG43eDhBRDc5dytBWFFOOThKQmlkUFg4dkdnUDZ6cnUrcHZKTTcveDJzdUsvK1ZoQkFWQ3BUZlUydk42cGhpVk8rdWRQc2tjR2NHMGJZSzJFZzE5dHhnQ3BWUUE0dTRjdWZta0FwSUhTM2JWSjZqdHdrMVVCYjZKUWIySnNvaU5QN3gzbXc5ZEhHUGFEckw2WlVQZURBUT09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPlNNT2tjbTFsWkNCemFXZHVaWEpoY2lCa2RTQmtiMnQxYldWdWRHVjBPaUFudzRWeWMzSmxaRzkyYVhOdWFXNW5JRnBDUmlBeU1qQTJNekF1Y0dSbUp5NGdDa2RsYm05dElHRjBkQ0J6YTNKcGRtRWdkVzVrWlhJZ2JXVmtJR1JwYmlCbExXeGxaMmwwYVcxaGRHbHZiaUJuYjJScnc2UnVibVZ5SUc5amFDQm13N1p5WW1sdVpHVnlJR1IxSUdScFp5QjBhV3hzSUhacGJHeHJiM0psYmlCcElHUnZhM1Z0Wlc1MFpYUXVDbE5wWjI1aGRIVnlaVzRnY21WbmFYTjBjbVZ5WVhNZ1lYWWdaUzF6YVdkdVpYSnBibWR6ZEdyRHBHNXpkR1Z1SUZabGNtbG1hV1ZrSUc5amFDQmxiaUJpWld0eXc2Um1kR1ZzYzJVZ2MydHBZMnRoY3lCMGFXeHNJR1JwYmlCbExYQnZjM1F1PC91c3JWaXNpYmxlRGF0YT48dXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+NmJDd092bDVqcjZDZFdqV3lDTUFDQ1JkeS9GWXd2YkRPUkVhK1N0Q3dXQT08L3Vzck5vblZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlWbVZ5YVdacFpXUWdSMnh2WW1Gc0lFRkNMRzVoYldVOVZtVnlhV1pwWldRZ1IyeHZZbUZzSUVGQ0xITmxjbWxoYkU1MWJXSmxjajAxTlRZNE9ETXhNak16TEc4OVUzWmxibk5yWVNCSVlXNWtaV3h6WW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLU3hqUFZORjwvbmFtZT48bm9uY2U+T0RXQmZaSWk0b1orN0RwcUtNN1psT1RuRllvPTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlZtVnlhV1pwWldRZ1IyeHZZbUZzSUVGQzwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHlPUzR3PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlNVOVQ8L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+TVRZdU1BPT08L2RldmljZUluZm8+PHVoaT5iOW1qRDVJTkxldTRuekp4TmZMaDFaby9Oczg9PC91aGk+PGZzaWI+MDwvZnNpYj48dXRiPmNzMTwvdXRiPjxyZXF1aXJlbWVudD48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPlRva2VuU3RhcnRSZXF1aXJlZDwvdHlwZT48dmFsdWU+eWVzPC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5wdzwvdWF1dGg+PHRva2VuPmF1dG8tc3RhcnQtdG9rZW48L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=
      
       /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/Bk7Z1kibo
       KARIN
       NYMAN
       karin.nyman@sas.se
       196910230322
       1969/10/23
       94.234.97.164
     
    
     196910230322
     2022-09-23T08:02:23.322Z
   
    
     /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/Bk7Z1kibo
     KARIN
     NYMAN
   
  
   
    signature.created
    2022-09-23T08:05:50.929Z
    r1qUAAq-j.a384f513-d550-477a-aebb-672d655a619f
    
     r1qUAAq-j.a384f513-d550-477a-aebb-672d655a619f
     /envelopes/ByxdIRCqbs/documents/r1qUAAq-j/signatures/r1qUAAq-j.a384f513-d550-477a-aebb-672d655a619f
     /envelopes/ByxdIRCqbs/documents/r1qUAAq-j
     
      /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/rkQkyJs-o
      JONAS
      BJÖRKMAN
      1972/03/23
      197203232710
    
     signed
     bankid-se
     JONAS
     BJÖRKMAN
     1972/03/23
     83.253.194.166
     
      r1qUAAq-j
      d013d3a6-7f23-43e7-ab3d-50bf3d3c1869
      true
      2022-09-23T08:05:50.323Z
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       /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/rkQkyJs-o
       JONAS
       BJÖRKMAN
       jonas@jonasbjorkman.com
       197203232710
       1972/03/23
       83.253.194.166
     
    
     197203232710
     2022-09-23T08:05:50.323Z
   
    
     /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/rkQkyJs-o
     JONAS
     BJÖRKMAN
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-09-23T08:12:18.609Z
    S16rkJiZj
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
      86.163.157.139
      2022-09-23T08:12:18.487Z
    
     S16rkJiZj
     2022-09-23T08:12:18.487Z
     /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/S16rkJiZj
     /envelopes/ByxdIRCqbs
   
    
     /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/S16rkJiZj
     Måns
     Zelmerlöw
     86.163.157.139
   
  
   
    signature.created
    2022-09-23T08:12:49.176Z
    r1qUAAq-j.b820ef02-3354-49b1-8464-638c8b34b85a
    
     r1qUAAq-j.b820ef02-3354-49b1-8464-638c8b34b85a
     /envelopes/ByxdIRCqbs/documents/r1qUAAq-j/signatures/r1qUAAq-j.b820ef02-3354-49b1-8464-638c8b34b85a
     /envelopes/ByxdIRCqbs/documents/r1qUAAq-j
     
      /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/S16rkJiZj
      Måns
      Sahlén Zelmerlöw
      1986/06/13
      198606134115
    
     signed
     bankid-se
     Måns
     Sahlén Zelmerlöw
     1986/06/13
     86.163.157.139
     
      r1qUAAq-j
      30a1f14b-379f-4632-8093-e374cf5ca453
      true
      2022-09-23T08:12:48.158Z
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       /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/S16rkJiZj
       Måns
       Sahlén Zelmerlöw
       zelmerlow@gmail.com
       198606134115
       1986/06/13
       86.163.157.139
     
    
     198606134115
     2022-09-23T08:12:48.158Z
   
    
     /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/S16rkJiZj
     Måns
     Sahlén Zelmerlöw
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-09-23T09:20:49.850Z
    rkhf1koWj
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 Edg/105.0.1343.42
      81.229.139.75
      2022-09-23T09:20:49.802Z
    
     rkhf1koWj
     2022-09-23T09:20:49.802Z
     /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/rkhf1koWj
     /envelopes/ByxdIRCqbs
   
    
     /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/rkhf1koWj
     Martin
     Sandgren
     81.229.139.75
   
  
   
    signature.created
    2022-09-23T09:21:31.470Z
    r1qUAAq-j.b8dc339c-81f7-4240-ab88-cf7bfb47e5dd
    
     r1qUAAq-j.b8dc339c-81f7-4240-ab88-cf7bfb47e5dd
     /envelopes/ByxdIRCqbs/documents/r1qUAAq-j/signatures/r1qUAAq-j.b8dc339c-81f7-4240-ab88-cf7bfb47e5dd
     /envelopes/ByxdIRCqbs/documents/r1qUAAq-j
     
      /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/rkhf1koWj
      MARTIN
      SANDGREN
      1974/06/04
      197406041611
    
     signed
     bankid-se
     MARTIN
     SANDGREN
     1974/06/04
     81.229.139.75
     
      r1qUAAq-j
      416ca66c-d416-421e-b345-4d6f3c939bac
      true
      2022-09-23T09:21:30.719Z
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       /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/rkhf1koWj
       MARTIN
       SANDGREN
       martin.sandgren@eatery.se
       197406041611
       1974/06/04
       81.229.139.75
     
    
     197406041611
     2022-09-23T09:21:30.719Z
   
    
     /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/rkhf1koWj
     MARTIN
     SANDGREN
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-09-23T09:40:13.860Z
    rJQTR0cZj
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
      90.235.92.167
      2022-09-23T09:40:13.786Z
    
     rJQTR0cZj
     2022-09-23T09:40:13.786Z
     /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/rJQTR0cZj
     /envelopes/ByxdIRCqbs
   
    
     /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/rJQTR0cZj
     Johanna
     Aybar
     90.235.92.167
   
  
   
    signature.created
    2022-09-23T09:41:03.496Z
    r1qUAAq-j.ea9bba09-ce0b-4c76-8050-c4aa97717597
    
     r1qUAAq-j.ea9bba09-ce0b-4c76-8050-c4aa97717597
     /envelopes/ByxdIRCqbs/documents/r1qUAAq-j/signatures/r1qUAAq-j.ea9bba09-ce0b-4c76-8050-c4aa97717597
     /envelopes/ByxdIRCqbs/documents/r1qUAAq-j
     
      /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/rJQTR0cZj
      JOHANNA
      AYBAR
      1976/08/07
      197608074642
    
     signed
     bankid-se
     JOHANNA
     AYBAR
     1976/08/07
     90.235.92.167
     
      r1qUAAq-j
      941cb096-d2d5-45c0-8113-33c0e3777b46
      true
      2022-09-23T09:41:02.849Z
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       /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/rJQTR0cZj
       JOHANNA
       AYBAR
       johanna@aybar.se
       197608074642
       1976/08/07
       90.235.92.167
     
    
     197608074642
     2022-09-23T09:41:02.849Z
   
    
     /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/rJQTR0cZj
     JOHANNA
     AYBAR
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-09-23T11:23:45.858Z
    BJFUJysbj
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
      213.80.18.201
      2022-09-23T11:23:45.750Z
    
     BJFUJysbj
     2022-09-23T11:23:45.750Z
     /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/BJFUJysbj
     /envelopes/ByxdIRCqbs
   
    
     /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/BJFUJysbj
     Anna
     Wretholm
     213.80.18.201
   
  
   
    signature.created
    2022-09-23T11:24:13.745Z
    r1qUAAq-j.5f7043b1-c585-4e02-862f-b7feb3309db9
    
     r1qUAAq-j.5f7043b1-c585-4e02-862f-b7feb3309db9
     /envelopes/ByxdIRCqbs/documents/r1qUAAq-j/signatures/r1qUAAq-j.5f7043b1-c585-4e02-862f-b7feb3309db9
     /envelopes/ByxdIRCqbs/documents/r1qUAAq-j
     
      /envelopes/ByxdIRCqbs/recipients/BJFUJysbj
      ANNA
      WRETHOLM
      1968/02/26
      196802261682
    
     signed
     bankid-se
     ANNA
     WRETHOLM
     1968/02/26
     81.225.253.173
     
      r1qUAAq-j
      a12d1b1b-3d26-4433-a4e1-4c8b21b9f5ae
      true
      2022-09-23T11:24:13.082Z
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Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation får härmed avge årsredovisning
för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
 
Ändamål 
Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation (ZBF) stärker ungdomar som lever i fattigdom i
delar av Afrika hela vägen från utanförskap och fattigdom till arbete och försörjning. Detta sker primärt
genom utbildning och entreprenörskap. 
 
Zelmerlöw & Björkman Foundation är en insamlingsstiftelse som grundades 2013 av oss, 
Måns Zelmerlöw och Jonas Björkman. 
 
Som artist och tennisspelare har vi haft världen som arbetsplats. Det har varit fantastiskt att få följa våra
drömmar och arbeta med det vi brinner för. Men när applåderna tystnat och publiken gått hem, går det
inte att blunda för den verklighet som så många barn och unga lever i, i länder där förutsättningarna för
att drömma stort inte finns för alla.
 
Så växte idén om en stiftelse fram, som skulle arbeta för att göra skillnad för unga som lever i utsatthet.
Vi ville göra något som hade en långsiktig positiv effekt för nästa generation. Vi ville göra skillnad på
riktigt och valde att satsa på utbildning.
 
Stiftelsen är byggd på vår gemensamma värdegrund och en stark vänskap. Vi har tillsammans med vårt
breda nätverk lagt grunden för något som har blivit livsavgörande för hundratals ungdomar sedan 2013.
 
Men vi är långt ifrån klara. Så länge världen ser ut som den gör behövs den här stiftelsen. 
 
Måns & Jonas
 
Allmänt om verksamheten
 
Zelmerlöw & Björkman Foundation vision är att alla barn och unga ska få möjlighet till utbildning. 
 
Det är en mänsklig rättighet att gå i skolan, ändå är det över 138 miljoner ungdomar världen över som
inte gör det idag. Det är dem vi arbetar med, och för. Vi vet att utbildning är vägen ut ur fattigdom och
utsatthet, därför arbetar vi för att göra utbildning tillgängligt för fler och för att följa ungdomar hela
vägen till arbete och försörjning. 
Tillsammans med lokala partners finansierar och stöttar vi utvecklingen och driften av Kenswed i Ngong
Hills, Kenya. Kenswed består idag av: 
 


- En gymnasieskola
- Ett internat för att trygga de kvinnliga elevernas skolgång och boende för de manliga elever som


inte har någonstans att bo
- En brunn med färskt vatten
- En skolmatsal som förser alla elever med frukost och lunch samt middag till de som har boende
- Ett högre utbildnings stipendieprogram 
- Ett girl empowerment program för unga mödrar
- En nystartad yrkesskola med korta utbildningar som leder direkt till arbete
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- En nystartad yrkesskola med korta utbildningar som leder direkt till arbete


- Kenswed Hospital, en mödra- och hälsovårdscentral samt en nyöppnad  tandläkarklinik för våra
elever och det lokala samhället, då behovet av både förebyggande kunskap och hälsovård är
mycket stort.


 
Så här jobbar vi:


- Vi kämpar för ungdomars rätt till utbildning - speciellt för unga tjejer som har styrkan och modet
att skapa förändring för sig själva och sin omgivning. 


- Vi arbetar holistiskt - vi fokuserar på utbildning, trygghet och hälsa. Genom att stärka ungas
självkänsla och följa dem hela vägen till försörjning, genom utbildning och entreprenörskap, ökar
vi chansen att de med egen kraft kan ta sig ur generationer av fattigdom. 


- Vi arbetar med rättighetsbaserat arbete (RBA). Vårt rättighetsbaserade arbetssätt fokuserar på att
skapa förändring genom att stärka ungdomarnas egenmakt. Vi ser ungdomarna i våra insatser som
aktörer, inte passiva mottagare som är beroende av oss. Vi arbetar därför för att ungdomarna själva
ska hitta styrka för att förbättra sin situation  då håller förändringen i längden.


- Vi arbetar ständigt mot FN:s globala mål - i huvudsak mål nr. 4, God utbildning för alla. Vi jobbar
alltid med lokala partners som driver alla verksamheter med lokalt anställda då det långsiktiga
målet är självförsörjning.


- Vi följer alla gåvor hela vägen till ändamålet - därmed har vi full insyn och kontroll över att
insamlade medel kommer fram.


- Vi är en liten aktiv insamlingsstiftelse som skapar stor förändring med engagerade grundare och
dedikerade volontärer.


 
Kvalitetsprinciper:
För att kvalitetssäkra vårt arbete är det viktigt att de ändamålsverksamheter vi stöttar:


1. Delar våra värderingar kring alla människors lika värde, att fokus är att nå FN:s globala mål och i
synnerhet mål nummer 4. God utbildning till alla


2. Har fokus på utbildning hela vägen till försörjning för att avskaffa fattigdom.
3. Jobbar aktivt med att ändra ungas tankesätt till att tro på sig själva och avskaffa sin egen fattigdom.
4. Har ett holistiskt synsätt som med fokus på utbildning OCH de förutsättningar som behövs för att


ungdomarna ska kunna tillgodogöra sig utbildningen till exempel hälsa och trygghet
5. Har stark lokal förankring och engagemang
6. Har som mål att bli självförsörjande och jobbar långsiktigt, hållbart och med fokus på


entreprenörskap
7. Att ZBF inte är ensam huvudfinansiär till driften av ändamålet
8. Ger oss full insyn i ekonomin så att vi kan följa pengarna hela vägen till ändamålet


 
 
Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.
Stiftelsen har en ideell styrelse. 
Anställda i stiftelsen är:
 


- Generalsekreterare på 100% 
- Programansvarig på 50% 
- Företagsansvarig 40% sedan 1 januari 2022 
- Ansvarig institutionell insamling 40% sedan 1 januari 2022
- Eventansvarig 26% sedan 1 januari 2022


 
Utöver detta drivs arbetet framåt tack vare ett operativt team med engagerade volontärer och styrelse.
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Övrig information:
Namn: Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation
Adress: Artillerigatan 53
114 45 Stockholm
Telefon: 0735-056324
Email: Info@zbfoundation.se
 
Organisationsnummer 802477-8832
Swish nummer: 1239006883
90-konto BG 900-6883
Hemsida: https://zbfoundation.se/
Facebook: https://www.facebook.com/zbfoundation 
Instagram: https://www.instagram.com/zbfoundation/ 
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/zelmerlow-bjorkman-foundationtion.se
 
Ändamålsuppfyllelse 
Vårt mål är att möjliggöra utbildning hela vägen till försörjning, för ungdomar som lever i utsatthet. Så
länge det finns ungdomar som inte får tillgång till utbildning på grund av utsatthet och fattigdom
fortsätter Zelmerlöw & Björkman Foundation att verka tillsammans med lokala partners för att nå FN:s
globala mål och i synnerhet mål nummer 4: God utbildning för alla. 
 
Zelmerlöw & Björkman Foundation antog en ändamålsstrategi maj 2021 där fokus de närmaste åren är
att fortsätta stötta verksamheterna på Kenswed i Kenya dvs stötta driften och utvecklingen av de olika
verksamheterna, färdigställa yrkesskolan och den nyöppnade tandvårdskliniken. 
 
Under räkenskapsåret har vi betalat ut 7,359 MSEK till ändamålet och nedan är resultatet av de pengarna.
Inom parentes är föregående räkenskapsår. 
 


- 372 (299) elever har fått utbildning på Kensweds gymnasieskola 
- 185 (140) flickor och 92 (40) pojkar har fått boende på Kensweds Internat
- 46 studenter har fått stipendier för högre utbildning på universitet, college, eller yrkesskolenivå. 14


har tagit examen under räkenskapsåret som gått.
- 63 studenter har under året gått en yrkesutbildning inom Hair & Beauty, Pastry, eller


programmering under räkenskapsåret på Kenswed yrkesskola.
- 27 tonårsmammor och 19 bebisar har under året stöttats i Girl Empowerment Programmet med


syfte att möjliggöra utbildning hela vägen till försörjning för tonårstjejer som blir gravida.
- 7370 (5067) patienter har fått hjälp under räkenskapsåret på Kenswed Hospital, en vårdcentral med


preventiv utbildning, mödra-, förlossnings,- och allmänvård med fokus på personer utan
ekonomiska medel och i synnerhet unga mödrar. 


- 375 utifrån kommande patienter har fått hjälp på nyöppnade Kenswed Dental Clinic. Dessutom har
alla elever på Kenswed Academy erbjudits undersökningar. Sedan öppningen har det även
genomförts 23 outreach camps med syfte att öka kunskapen om munhälsa i samhällen som lever i
fattigdom. Det innebär att vi har nått ut till drygt 15 000 barn i N'gong Hills med information om
vikten av en god munhälsa och gratis tandborstar och tandkräm.


 
Nya ändamålsinvesteringar
Tack vare den ökade insamlingen och engagerade partners detta räkenskapsår har vi utöver driften av
ovan verksamheter byggt en tredje våning på internatet och beslutat att investera i bygget av ett nytt
klassrum till gymnasieskolan, toaletter och en till våning på Kenswed yrkesskola för att möjliggöra fler
utbildningar, bättre internetuppkoppling, samt inköp av en skolbuss. Extra spännande är att vi också har
investerat i ett pilotprojekt som digitaliserar yrkesutbildning för att nå ut till fler ungdomar som lever i
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investerat i ett pilotprojekt som digitaliserar yrkesutbildning för att nå ut till fler ungdomar som lever i


fattigdom på landsbygden. Detta har påbörjats med Kenswed yrkesskola som bas. Framöver hoppas vi på
att kunna skala upp detta till en större nivå då behovet av utbildning är extremt stort i denna målgrupp. 
 
Zelmerlöw & Björkman Foundation är huvudfinansiär av Kensweds alla verksamhetsdelar och de nya
projekt som sker. På Kenswed säkerställs verksamhetens ändamålsuppfyllelse av vår lokala
samarbetsorganisation Kenswed samt den ideella organisationen Global Relations. Detta tillsammans
med att Zelmerlöw & Björkman Foundation:s programansvariga har daglig kontakt och en regelbunden
närvaro lokalt, bidrar till en unik transparens och insyn i vår ändamålsuppfyllelse och effekterna av de
pengar som går till ändamålet. 
 
I spåren av pandemin
Efter att covid-19 slog till i början av 2020 och myndigheterna beslutade att tillfälligt stänga ner samtliga
skolor och internat har vi anpassat vårt arbete för att ändå nå vår ändamålsuppfyllelse tex genom att
digitalisera utbildningen. Denna tuffa situation drabbade ungdomarna i programmen väldigt hårt,
speciellt flickorna, då de tvingats lämna sitt boende på internatet, utbildning och trygghet. Skolan
öppnade i januari 2021 och förutom en kortare stängning under några veckor i april och maj har skolan
varit öppen som vanligt sedan dess och under hela detta räkenskapsår. För att stötta ungdomarna i
pandemins spår har vi satsat både på kuratorer och andra initiativ som behövts för att få tillbaka dem till
utbildningen. Vårt viktigaste initiativ var att vi finansierade starten av “Girl Empowerment Program”
som syftar till att stötta de tjejer som blev gravida under pandemin med mödra, förlossning- och
hälsovård, boende för de som är i behov av det, barnpassning och relevant utbildning. Detta har visat sig
vara ett extremt viktigt projekt för att stötta de mest utsatta i samhället. 
 
Uppföljning och utvärdering
Effekterna av att arbeta med fokus på FN:s globala mål nr. 4, God utbildning för alla, är både långsiktiga
och hållbara för såväl individer som samhället i stort. Efter att ha fullföljt en utbildning i våra program
har ungdomarna inte bara fått verktyg för att förändra sina egna liv, utan även sina familjers och området
de lever i. Tillsammans bryter vi århundraden av fattigdomsspiraler och gör skillnad i generationer
framåt. Effekterna av Kenswed-modellens holistiska arbetssätt är mycket goda. Alla studenter som tagit
examen från Kenswed Academy har gjort det med godkända betyg trots de svåra år som varit för
ungdomarna med tidvis digital utbildning och tuffa hemförhållanden på grund av covidrestriktioner.
Detta räkenskapsår har skolan och internatet varit öppna som vanligt igen och vi har sett ett ökat tryck på
gymnasieskolan i form av fler sökanden och fler som även önskar boende. Tack vare hårt arbete från
personalen på Kenswed som idag består av en grupp på 56 lokalt anställda har 54 elever tagit examen
från skolan under året med ett snittbetyg högre än året innan, vilket är extra fantastiskt med tanke på
rådande omständigheter.
 
Under räkenskapsåret mottog 46 elever stipendium för högre studier, lika fördelat mellan kvinnor och
män, och 14 studenter har tagit examen på sina respektive lärosäten under året. Av dessa 14 har de flesta
funnit arbete, medan några har valt att studera vidare. Många av stipendiaterna deltar också i ett
mentorskapsprogram som syftar till att motivera och inspirera de elever som går sista året på Kenswed. 
Hittills har Kenswed yrkesskola examinerat 77 studenter sedan starten. Skolan samarbetar med lokala
aktörer för att eleverna skall kunna få praktik och i bästa fall anställning efter avslutade studier. I nuläget
är 54 elever inskrivna på yrkesskolan. Av de studenter som tagit examen från Yrkesskolan hittills har
43% fått en anställning (75% av diplomerade har svarat på vår undersökning). Resterande majoritet av de
som svarat har fortsatt utbilda sig och intervjuer visar att utbildningen höll ungdomarna borta från gatan.
 
Det vi framför allt ser är att efter bara några år på Kenswed gymnasium har många av skolans elever
förändrat både sina egna och sina familjers liv i en positiv riktning då de har startat egna företag, anställts
eller studerat vidare. Många är även engagerade i samhällsfrågor och jobbar hårt för att stötta andra
ungdomar i samma situation som de själva varit i. 
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ungdomar i samma situation som de själva varit i. 


Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
Viktiga förändringar i verksamheten under räkenskapsåret har varit:
 


- Vi kunde genomföra vårt stora event ZBI 23 november 2021 efter ett års uppehåll på grund av
pandemin, vilket är den största orsaken till tillväxten från förra räkenskapsåret. 


- Tack vare den ökade insamlingen anställdes i januari två nya personer på 40% och en ny på 26% och
programansvariga gick från 30% upp till 50%.


    - Kriget i Ukraina resulterade i att vi beslutade att inte genomföra både live och digitala
insamlingsevent under våren. Styrelsen bevakar utvecklingen av kriget i Ukraina och analyserar
löpande hur situationen kan komma att påverka stiftelsens verksamhet.


- Zelmerlöw & Björkman Foundation blev medlemmar i Giva Sverige i december 2021 och har under
året jobbat med att utveckla den interna styrningen och ta fram policys för stiftelsens arbete.


 
Resultat och ställning
 
Intäkter Sverige 
Medel samlas in genom gåvor och bidrag från privatpersoner, företag, stiftelser, organisationer samt
genom företagssamarbeten. Under räkenskapsåret 2021/2022 uppgick intäkterna till 10,8 mkr (5,5 mkr),
vilket är en ökning med 95 % från föregående räkenskapsår. Räkenskapsåret började med att stiftelsen
fick vara charity partner till HMP Foundations golftävling i Båstad där vi genom olika aktiviteter
lyckades samla in 700 tkr. Under jul genomförde vi även en julkampanj som samlade in 490 tkr. Den
stora ökningen av insamlade medel beror dock främst på att vi kunde genomföra vårt stora event
Zelmerlöw & Björkman Invitational och samtidigt behålla den nivå på insamling som vi byggt upp under
förra räkenskapsåret när eventet ej blev av på grund av pandemin. En gång per år sedan stiftelsen
grundades har eventet anordnats. Under dagen spelas en ProAm-turnering i padel, tidigare år tennis, där
entusiaster spelar mot proffs och eventet avslutas med bankett och välgörenhetsauktion på kvällen.
Tyvärr blev vi på grund av covid-19 tvungna att ställa in ZBI 2020 men detta räkenskapsår hann vi innan
restriktionerna ökade igen genomföra eventet den 23 november 2021 till en rekordinsamling med ett
resultat på 4,7 MSEK. 
 
I år har vi förutom ZBI fokuserat på att behålla partners, givare och den insamlingsnivå på 5 MSEK som
vi byggde upp året innan när eventet inte blev av. Tillsammans med våra partners har vi fördjupat ett
flertal samarbeten som bidragit till utvecklingen av vår ändamålsverksamhet och även fördjupat
företagens engagemang. Några av dessa företag är: Atea, Centiro, TePe och TF Bank. Vi har även ett
flertal stiftelser och privatpersoner som är djupt engagerade i stiftelsens arbete med att möjliggöra
utbildning för unga som lever i utsatthet. En del av våra partners riktar sina gåvor till specifika klasser,
utbildningar eller tex driften av klinken medans andra ger gåvor som vi själva tillsammans med våra
lokala partners beslutar om vad det ska gå till där behovet är som störst. 
 
När kriget i Ukraina bröt ut så blev vi tvungna att stanna upp stora delar av vårt insamlingsarbete. Vårens
planerade insamlingsevent blev inställt och flera digitala insamlingskampanjer ställdes också in. Tack
vare en god insamling under räkenskapsårets första hälft så fick vi istället tid att lägga på att bygga
strukturer och grund för ZBF för att kunna växla upp insamlingen framåt och även stötta våra
ändamålsverksamheter i bland annat tillväxt, självförsörjning och effektmätning.
 
Tack vare alla våra fantastiska partners, givare, och framförallt engagerade volontärer och styrelse når vi
nytt insamlingsrekord i detta räkenskapsår på 10,8 MSEK för att fortsätta stötta driften och tillväxten av
vår ändamålsverksamhet.
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Kostnader
Totalt uppgick våra administrations- och insamlingskostnader 2021/2022 till 1,89 mkr vilket motsvarar
17 % av våra totala intäkter. Zelmerlöw & Björkman Foundations insamlings- och
administrationskostnader utgörs främst av personalkostnader och kostnader i samband med Zelmerlöw &
Björkman Invitational. Ändamålskostnader, den andel av de insamlade medlen som går till ändamålet,
uppgick till 8,1 mkr eller 75 % av de totala intäkterna. Av resultatet på 821 tkr ändamålsbestämmer vi
500 tkr för att öka upp bufferten som sedan tidigare legat på 1 mkr till 1,5 mkr då vi startat fler
verksamheter på Kenswed så driftskostnaderna har ökat och med det vårt finansiella ansvar. 
 
Årets resultat och stiftelsens ekonomiska ställning 
Zelmerlöw & Björkman Foundation har uppvisat ett överskott de senaste två åren och resultatet för
2021/2022 blev ett överskott på 821 tkr. Det balanserade kapitalet uppgår till 3,1 mkr och totala egna
kapitalet uppgår till 4,6 mkr. 
 
Stiftelsen har som mål att kunna bygga och utveckla verksamheter som möjliggör utbildning för unga
som lever i utsatthet. Med detta som utgångspunkt ser vi till att samla in medel för att i prioriterad
ordning täcka driften av våra nuvarande verksamheter, skapa en långsiktig buffert enligt gängse nivåer
samt ta oss an nya utbildningsprojekt. Sedan tidigare har stiftelsen en anställd Generalsekreterare och en
Programansvarig. Då vi under året ökat vår insamling har vi för att kvalitetssäkra vårt arbete med fler
antal givare, höga insamlingsmål och ökat ändamål anställt ytterligare tre personer med olika
insamlingsroller samt utökat programansvarigas tid från 30% till 50%. Utöver dessa personer finns ett
mycket dedikerat, professionellt och engagerat ideellt team och styrelse som gör det möjligt för stiftelsen
att utvecklas och samtidigt hålla nere kostnaderna.
 
I december 2019 blev ZBF godkända för att inneha ett 90-konto och granskas därmed av Svensk
Insamlingskontroll och i december 2021 blev ZBF medlemmar i Giva Sverige som är är en
branschförening som arbetar för tryggt givande. Det innebär att ZBF stöttas, kontrolleras och granskas av
båda parter att insamlade medel används till rätt ändamål. Kostnaderna för ändamål, insamling och
administration måste ligga inom gränserna för hur reglerna ser ut. Nya organisationer har tre år på sig att
klara de nya kraven för kostnader och vi nådde godkända nyckeltal redan år två. I år har vi känt ett stort
behov av att öka upp vår buffert till följd av det osäkra läget i världen och de ökade driftkostnaderna i vår
ändamålsverksamhet som vi tagit på oss att finansiera flera år framåt. Istället för att betala ut 83% till
ändamålet har vi i år valt att spara överskottet samt ändamålsbestämma majoriteten av dessa för att säkra
upp om något skulle hända ZBF. Framförallt så vill vi känna oss trygga med att de ungdomar som vi tagit
in i våra utbildningsprogram under 4 år kommer få genomföra den utbildning vi lovat dem.
 
Fördelning av insamlade medel 2021/2022
Vår insamling kommer från bidrag (främst stiftelser och organisationer) samt gåvor (privatpersoner och
företag). 
 
Fördelning av intäkterna: 


- Stiftelser och organisationer: 1,9 mkr eller 18 % 
- Privatpersoner: 3,9 mkr eller 36  % 
- Företag: 5 mkr eller 46 % 


 
23 företag/individer/stiftelser gav mellan 25 000-99 000 kr/år.  
31 företag/individer/stiftelser gav mellan 100 000-499 000 kr.
4 företag/individer/stiftelser gav 500 000 kr eller mer. 
Snittgåvan för månadsgivare i juni 2022 var 212 kr. 
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Flerårsöversikt (Tkr) 2021/22 2020/21 2019/20 2018 2017
   (18 mån)   
Gåvor och bidrag 10 797 5 531 9 335 6 092 4 801
Resultat efter finansiella poster 821 413 -101 2 916 1 438
Soliditet (%) 91,6 85,6 93,8 74,8 61,7
      


* 2019/2020 är insamlat under 18 månader.
 
 
Förändring av eget kapital
     
 Ändamåls- Ändamåls- Balanserat Totalt
 bestämda bestämda resultat eget kapital
 medel medel   
 Yrkesskola säkrad drift   
 bestämda 1 år Kenya   
Ingående balans 0 1 000 000 2 784 096 3 784 096
Årets resultat   821 140 821 140
Utny. av ändamålsb. medel 0 0 0 0
Ändamålsbest. av styrlesen 0 500 000 -500 000 0
Utgående balans 0 1 500 000 3 105 236 4 605 236
     


 
Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
 
 
Användning av finansiella instrument 
 
Zelmerlöw & Björkman Foundations antog en placeringspolicy under året som reglerar förutsättningarna
för förvaltning av Zelmerlöw & Björkmans Foundation egna kapital och överlikviditet. Placeringspolicyn
ska implementeras under kommande räkenskapsår. 
 
 
Fördelning mellan tillgångsslag 
Tillgångsslag    Normal  Lägst  Högst 
Räntebärande värdepapper   30%  20%  40% 
Aktier     0%  0%  0% 
Likvida medel    70%  1,5 milj.  80%
 
Hela finansieringspolicyn hittas på hemsidan. 
 
 
Förvaltning
 
Styrelsen höll 5 protokollförda möten under 2021-2022 samt har fattat beslut Per-Capsulam vid ett
tillfälle, även detta beslut har protokollförts. Styrelsen består av ordförande, samt övriga ledamöter.
Vidare hade styrelsen även 3 strategimöten under året, ej protokollförda. 
 
Mellan mötena har Generalsekreterare uppdaterat styrelsen regelbundet samt vid viktigare händelser via
e-post och telefon. Inom styrelsen finns två kommittéer med ambitionen att starta fler.  
Styrningskommittén har som uppgift att stötta Generalsekreteraren i den dagliga driften av stiftelsen samt
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Styrningskommittén har som uppgift att stötta Generalsekreteraren i den dagliga driften av stiftelsen samt


vid behov av beslut som inte måste gå genom hela styrelsen. 
Företagskommitén har som syfte att stötta företagsansvariga med insamling, givarvård och utveckling av
insamling gentemot företag. Kommittéerna sammanträder vid behov och rapporterar tillbaka till styrelsen
vid ordinarie möten. 
 
Samtliga styrelsemedlemmar har utfört styrelsearbetet ideellt
 
Styrelse:
Jan Lundahl Styrelseordförande
Björn Nilsson
Johanna Aybar
Jonas Björkman
Karin Nyman
Martin Sandgren
Maud Olofsson
Måns Zelmerlöw
 
Revisor:
Anna Wretholm MOORE Allegretto
 
Kansli:
Magdalena Jennstål Generalsekreterare
Kasper Skarrie Programansvarig
Anna Sandström Företagsansvarig
Lisa Stenport Ansvarig institutionell insamling
Marie Båge Ansvarig Zelmerlöw & Björkman Invitational
 
På kansliet jobbar även ett 20 tal djupt engagerade volontärer och två praktikanter under räkenskapsåret
som tillsammans med anställda och styrelse möjliggör det viktiga arbete som görs. 
 
 
Hållbarhetsupplysningar
 
Zelmerlöw & Björkman Foundation arbetar ständigt med att applicera ett hållbart perspektiv inom
samtliga ändamålsverksamheter, detta gör vi med stöd i de Globala målen. Detta är speciellt viktigt när vi
investerar i nya samhällstjänster i våra program. Genom att vara lokalt drivet inkluderar vi systematiskt
den lokala befolkningen vilket skapar ringar på vattnet av vår närvaro och bidrar till långsiktiga
förändringar. Vårt huvudfokus är mål nummer 4: God utbildning för alla, genom det målet och genom att
fokusera på holistiska modeller bidrar vi även till flera andra mål, såsom till exempel:
 
1. Ingen fattigdom
3. Hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
6. Rent vatten och sanitet
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och globalt partnerskap
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En av våra grundvärderingar är vikten av spårbarhet och att kunna följa de pengar som samlas in hela
vägen till ändamålet för att motverka risken för korruption. Därför är kontroll, transparens och närhet till
programverksamheten något vi alltid eftersträvar i högsta grad och vi bedriver ständigt arbetet med
uppföljning och utvärdering av våra verksamheter. På så sätt integrerar vi ESG-faktorer i vårt dagliga
arbete. När du ger en gåva till Zelmerlöw & Björkman Foundation omvandlar vi den till utbildning, hälsa
och trygghet. Alla gåvor, stora som små, gör stor skillnad för de ungdomar som nås av våra program.
 
Arbetsmiljö 
Zelmerlöw & Björkman Foundation är en liten och platt organisation med få anställda men med stort
ansvar och nära stöttning av Generalsekreterare. Till största delen består stiftelsen av ideellt engagerade
som jobbar tillsammans med de anställda. Zelmerlöw & Björkman Foundations har en uppförandekod
som grundar sig i stiftelsens värderingar och vägleder oss i vårt arbetssätt och i våra relationer. Koden
hjälper oss att alltid agera ansvarsfullt och etiskt. Uppförandekoden gäller för alla medarbetare i
stiftelsen och för alla som på något sätt företräder stiftelsen, inklusive styrelseledamöter, volontärer,
ambassadörer och konsulter. Stiftelsen har även värderingar och en volontärshandbok som guidar oss i
våra handlingar och bemötande av varandra och andra. 
 
Zelmerlöw & Björkman Foundation är en arbetsplats där det ges goda förutsättningar att kombinera
familjeliv med karriär och vi har en extremt flexibel approach till hemmajobb/kontorsjobb. Vi erbjuder
alla anställda friskvårdsbidrag samt uppmanar till friskvård. Behov av kompetensutveckling tillgodoses i
dialog mellan Generalsekreterare och medarbetare. 
 
 
Miljö
Zelmerlöw & Björkman Foundation beaktar miljöperspektiven i det dagliga arbetet genom att: 


- I all verksamhet hushålla med naturresurser och energi. 
- Jobba digitalt så mycket som möjligt och använda minsta möjliga mängd förbruknings-och 


kontorsmaterial. 
- Använda miljömärkta produkter i största möjliga utsträckning. 
- Uppmanar medarbetarna att vid inrikesresor välja tåget framför bilen och flyget.


 
 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
 
Så länge det finns ungdomar som inte får tillgång till utbildning på grund av utsatthet och fattigdom
fortsätter Zelmerlöw & Björkman Foundation att verka tillsammans med lokala partners för att nå FN:s
globala mål och i synnerhet mål nummer 4: God utbildning för alla. 2021 antog stiftelsen en femårig
ändamålsstrategi som guidar oss i vår ändamålstillväxt. 
Fram till nu har stiftelsens huvudfokus varit på verksamheterna på Kenswed i Kenya och kommer fortsatt
vara att stötta driften och utvecklingen av verksamheterna. Ett viktigt arbete under denna period är att
stötta Kensweds olika verksamheter så att de blir helt eller delvis självförsörjande för att öka Kensweds
hållbara och långsiktiga existens, samt minska det finansiella beroendet av Zelmerlöw & Björkman
Foundation. Viktigt är att utveckla effektmätningen av Kensweds verksamheter för att utvärdera
arbetsmodellen, att vi stöttar rätt ändamålsverksamhet samt vad som går att skala upp. 
 
Förväntad framtida utveckling är att om vi fortsätter ha en stadig ekonomisk tillväxt och ser att Kensweds
verksamheter har ökad självfinansiering, även att stötta en eller flera nya utbildningsinsatser för att nå
fler ungdomar som lever i utsatthet. Att utvärdera fler ändamål är något stiftelsen kommer jobba med
mycket i kommande räkenskapsår för att komma vidare i denna fråga. 
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Trots att Zelmerlöw & Björkman Foundation gör ett rekordår i insamling och har börjat grunda en mer
hållbar organisation så befinner sig världen i en kris av sällan skådat slag med ökande hunger, fattigdom
och konflikter, mindre demokrati och jämställdhet och en akut klimatkris. Den minskning av gåvor till
organisationer som jobbar långsiktigt för att avskaffa fattigdom som vi sett sedan kriget i Ukrainas
utbrott, drabbar miljontals barn och vuxna och bäddar för nya och värre kriser. I Kenya där Zelmerlöw &
Björkman Foundation har sitt ändamål har mat och råvarupriser skjutit i höjden, vilket drabbar de redan
mest utsatta. Zelmerlöw & Björkman Foundation följer händelseutvecklingen och stöttar våra partners i
Kenya på bästa möjliga sätt, men världskrisen är ett reellt hot både mot stiftelsens insamling och
ändamål.
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Resultaträkning Not 2021-07-01


-2022-06-30
2020-07-01


-2021-06-30  
 


ändamål.


Stiftelsens intäkter 3, 4     
Gåvor  10 419 708  4 929 174  
Bidrag  377 558  601 500  
Övriga intäkter  17 029  0  
  10 814 295  5 530 674  
Stiftelsens kostnader 5, 6     
Ändamålskostnader  -8 105 791  -4 216 297  
Insamlingskostnader  -1 372 547  -471 320  
Administrationskostnader  -516 258  -427 976  
  -9 994 596  -5 115 593  
      
Förvaltningsresultat  819 699  415 081  
      
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 1 684  19 208  
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -243  -21 069  
  1 441  -1 861  
      
Resultat efter finansiella poster  821 140  413 220  
      
Resultat före skatt  821 140  413 220  
      
Årets resultat 9 821 140  413 220  
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Balansräkning Not 2022-06-30 2021-06-30  


 


TILLGÅNGAR      
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  50 000  72 370  
Övriga fordringar  14 187  19  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 4 950  724 950  
  69 137  797 339  
      
Kassa och bank  4 957 631  3 621 397  
Summa omsättningstillgångar  5 026 768  4 418 736  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  5 026 768  4 418 736  
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Balansräkning Not 2022-06-30 2021-06-30  


 


EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Fritt eget kapital      
Ändamålsbestämda medel  1 500 000  1 000 000  
Balanserat kapital  3 105 236  2 784 096  
Summa eget kapital  4 605 236  3 784 096  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  18 026  178 194  
Aktuella skatteskulder  25 544  36 348  
Övriga skulder  68 811  37 163  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 309 151  382 934  
Summa kortfristiga skulder  421 532  634 639  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  5 026 768  4 418 736  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3) samt Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning.
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som ZBF erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt
 
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhålla.
 
Nedan beskrivs för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.
 
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken ZBF tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka
motsvarande värde i utbyte är en gåva.
 
Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att ZBF uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om
ZBF har en skyldighet att återbetala motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag.
Är det inget bidrag är det en gåva.
 
Gåvor 
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls och värderas som huvudregel till verkligt
värde.
 
I de fall ZBF lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.
 
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
 
Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som
erhållits för att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att
täcka.
 
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgången som ZBF fått eller kommer att få.
 
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället.
 
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-,insamlings- och
administrationskostnader.



Anna.Wretholm

ok
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administrationskostnader.


Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till stiftelsens uppdrag enligt stadgarna.
Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av projektet inom ändamålet räknas till
ändamålskostnader. Uppföljning, rapportering och revision av projekt utgör ändamålskostnader. I
ändamålskostnader ingår även samkostnader.
 
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består av de kostnader som stiftelsen har haft för att samla in medel, det vill säga
kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot stiftelsens samtliga givare såväl privatpersoner,
företag, organisationer, föreningar och andra stiftelser. I Insamlingskostnader ingår även samkostnader.
 
Administrativa kostnader
Administrativa kostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera organisationen.
Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och givaren. Om en kostnad varken avser
ändamål eller insamling hänförs den till administration, I administrationskostnader ingår även
samkostnader.
 
Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas medel som vi sparar som en reserv till att
täcka två års driftkostnader på Kenswed om något skulle hända ZBF. Se ytterligare information i
förvaltningsberättelsen.


Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
att de anställda utför tjänster.


Balansräkning
 
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.


Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Principen för aktivering av
anläggningstillgångar är de som överstiger ett halvt prisbasbelopp.


Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider
tillämpas: 


Inventarier     5 år                                     
Datorer          3 år


Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar,
övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning
beräknas bli betalt. 


Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
I de fall organisationen erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas en skuld.



Anna.Wretholm

ok



Anna.Wretholm

ok



Anna.Wretholm

ok



Anna.Wretholm

ok



Anna.Wretholm
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Skrivmaskin

Får duga till nästa år. Borde vara lite mer allmänt, men just nuär det bara styrelsen beslutade ändamål som finns, så ok
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I de fall organisationen erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas en skuld.


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
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
 
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.


Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
 
 
 
Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Inga väsentliga bedömningsposter finns.
 
 
 
Not 3 Insamlade medel
 2021-07-01 2020-07-01  
 -2022-06-30 -2021-06-30  
Gåvor som redovisas i resultaträkningen    
    
Allmänheten 3 974 837 1 670 157  
Företag 4 925 604 2 155 746  
Organisationer och stiftelser 1 519 267 1 103 273  
 10 419 708 4 929 176  
    
Bidrag som redovisas som intäkt    
    
Allmänheten 0 0  
Företag 0 351 500  
Organisationer och stiftelser 377 558 250 000  
 377 558 601 500  
    


Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Under året har flera personer arbetat volontärt i Stiftelsen, beräknad nedlagd tid för året är omkring 
4 800 timmar. 
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4 800 timmar. 


Not 4 Övriga rörelseintäkter
 2021-07-01 2020-07-01  
 -2022-06-30 -2021-06-30  
    
Erhållna offentliga stöd m.m. 9 326 0  
Sjuklöneersättning 7 703 0  
 17 029 0  


 
 
Not 5 Anställda och personalkostnader
 2021-07-01 2020-07-01  
 -2022-06-30 -2021-06-30  
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 1,5 1,0  
Män 0,4 0,3  
 1,9 1,3  
    
Löner och andra ersättningar    
Generalsekreterare 630 771 580 000  
Övriga anställda 432 808 147 120  
 1 063 579 727 120  
    
    
Sociala kostnader 399 931 305 883  
(varav pensionskostnader)* (48 715) (56 579)  
 399 931 305 883  
    
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 1 463 510 1 033 003  
    
    


*Av pensionskostnader avser 42 499 kr (49 811 kr) Zelmerlöw & Björkman Foundations
Generalsekreterare.
 
    
Könsfördelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen 37,5 % 42,56 %  
Andel män i styrelsen 62,5 % 57,14 %  
    


Styrelsen erhåller ingen ersättning.
 
Under året har ett 20 tal djupt engagerade volontärer arbetat ideellt för Zelmerlöw & Björkman
Foundation. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.
 
 
Not 6 Leasingavtal
Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw och Björkman Foundation har under 2021/2022 inga kostnader för
kontorslokaler. De får låna kontorslokal gratis av FOF Family Office och avtal finns gällande detta. 
Det finns inga övriga avtal gällande leasing.
 



Anna.Wretholm

Skrivmaskin

Rimligt 
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Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
 2021-07-01 2020-07-01  
 -2022-06-30 -2021-06-30  
    
Ränteintäkter från bank 1 684 0  
Valutakursvinster 0 19 208  
    
 1 684 19 208  
    


Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
 2021-07-01 2020-07-01  
 -2022-06-30 -2021-06-30  
    
Valutakursförluster 0 21 067  
Övriga räntekostnader 243 2  
 243 21 069  
    
    


Not 9 Förändring av ändamålsbestämda medel
Vi vill öka upp bufferten för Kensweds verksamheter då dessa ökat och således även vårt finansiella
ansvar.
 
 2021-07-01 2020-07-01  
 -2022-06-30 -2021-06-30  
    
Årets resultat enligt resultaträkningen 821 140 413 220  
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 0 0  
Ändamålsbestämning av medel -500 000 0  
Kvarstående belopp för året 321 140 413 220  
    


 
 
Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2022-06-30 2021-06-30  
    
Förutbetalda kostnader 4 950 654 950  
Upplupna intäkter 0 70 000  
 4 950 724 950  
    


 
Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2022-06-30 2021-06-30  
    
Upplupna semesterlöner 137 180 74 520  
Upplupna sociala avgifter 43 102 23 414  
Revisionsarvoden 45 000 35 000  
Bokslutsarvoden 25 000 25 000  
Övriga poster 58 869 225 000  
 309 151 382 934  
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Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Tillsammans med vår lokala partner Kenswed har vi under sommaren påbörjat ett arbete med att
utvärdera och mäta effekterna av Kensweds verksamheter. En första rapport kommer i augusti 2022 och
även arbetet med att träna upp Kensweds personal i effektmätning påbörjas.


Den 11 juli fick vi möjlighet att delta som charity partner på HMP Invitational i Båstad. Resultatet av
vårt deltagande blev hela 372 000 kr. 


I ett samarbete med Måns Zelmerlöw & Hamburgerrestaurangen Brödernas valdes vi ut till
förmånstagare av månadens hamburgare och fick en gåva på 240 000 kr.
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Stockholm, den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter
 
 
 
 
  
Jan Lundahl Johanna Aybar
Ordförande Styrelseledamot
  
  
  
  
  
Jonas Björkman Karin Nyman
Styrelseledamot Styrelseledamot
  
  
  
  
  
Martin Sandgren Maud Olofsson
Styrelseledamot Styrelseledamot
  
  
  
  
  
Måns Zelmerlöw Björn  Nilsson
Styrelseledamot Styrelseledamot
  


 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
 
MOORE Allegretto AB 
 
 
 
Anna Wretholm  
Auktoriserad revisor 
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