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Årsredovisning 2017 
 

Styrelsen för Civos – Civilsamhällets organisationer i samverkan avger härmed 

årsredovisning för räkenskapsåret 2017, vilket är föreningens åttonde hela 

verksamhetsår efter konstitueringen 2009-04-29. 

 

Förvaltningsberättelse 
 

Allmänt om verksamheten 

 
Civos – Civilsamhällets organisationer i samverkan, är en ideell förening som 

organiserar det civila samhällets organisationer med uppgift att främja 

medlemmarnas gemensamma intressen. Organisationen är partipolitiskt och 

religiöst obunden. Organisationen har 14 nationella paraply- eller 

riksorganisationer som medlemmar, och är genom dessa den bredaste 

paraplyorganisationen som företräder det civila samhället i Sverige. Civos 

grundades 2009. 

 

Organisationens syfte och mål 

 
Civos syfte är att stärka och öka förutsättningarna för civilsamhällets 

organisationer att verka enligt sina medlemmars intressen.  
 

Vår vision är Ett starkt och självständigt civilsamhälle. 

 

Vårt uppdrag 
 

För att uppnå visionen om ett starkt och självständigt civilsamhälle för Civos dialog 

med beslutsfattare, agerar opinionsbildare och remissinstans samt verkar för att 

synliggöra civilsamhällets betydelse för enskildas liv och samhällets utveckling. 

Organisationen utser även representanter till organ, referensgrupper eller 

utredningar samt publicerar löpande rapporter och underlag i olika frågor av 

sektorgemensamt intresse. 

 

Civos uppdrag som det lyder enligt gällande stadgar är att 

 Samla medlemsorganisationerna till gemensamt och aktivt agerande 

gentemot regering och myndigheter, kommuner och landsting samt 

näringslivets organisationer i frågor av sektorgemensamt intresse. 

 Utgöra remissinstans för regering och myndigheter inom de områden 

medlemmarna gett Civos mandat att uttala sig 
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 Utse representation till organ som medlemmarna gett Civos mandat att 

medverka i 

 Utarbeta underlag i frågor av sektorgemensamt intresse som medlemmarna 

anser det viktigt att driva 

 Erbjuda arenor för erfarenhetsutbyte kring frågor av sektorgemensamt 

intresse 

 Bidra med kännedomsskapande aktiviteter för sektorn 

 

Viktiga beslut och händelser under året 

 
Den 9 mars lanserades Civos nya hemsida och webbplats på civos.se 

 

Civos yttrande sig över remissen - En funktionshinderpolitik för ett jämlikt och 

hållbart samhälle – ett förslag från MFD – Myndigheten för delaktighet. Dnr: 

S2016/04598/FST 

 

Civos yttrande sig över skrivelse angående Översyn av Boverkets byggregler och 

PBL, Dir 2017:22 

 

Civos yttrande sig över skrivelse angående nya regler i arbetslöshetsförsäkringen 

om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension, Ds 2016:47 

 

Styrelsen beslutade att anlita en extern konsult för att göra en genomlysning bland 

våra medlemmar kring frågor om skatt och moms i syfte att definiera utgångs-

punkter för ett gemensamt agerande. 

 

Under året har Civos välkomnat Verdandi som ny medlemsorganisation. Röda 

Korset Sverige, Sveriges föreningar och TRIS – Tjejers rätt i samhället har lämnat 

sitt medlemskap i Civos under året. 

 

Urvalskommittén för Partsgemensamt forum beslutade att Civos skulle kvarstå 

med fem av tjugo platser i forumet för representanter från det civila samhällets 

organisationer. Vid mötet i februari valdes Civos vice ordförande Ann-Katrin 

Persson till ordförande och civilsamhällets representant i presidiet i forumet för 

2017. 

 

För en mer detaljerad sammanställning och redovisning avseende verksamheten 

under 2017 hänvisas till föreningens årsberättelse. 
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Civos ekonomi 

 
Finansiering 

Verksamheten finansieras främst genom medlemsavgifter.  

 

Civos årsmöte beslutar om medlemsavgiften. För 2017 var den 15 000 kr per 

medlemsorganisation, med en möjlighet att erhålla en reducerad alternativt 

förhöjd medlemsavgift, dock lägst 5000 kr. Avgiften debiteras via faktura som 

skickas direkt till medlemsorganisationerna.  

 
 2017 2016 2015 2014 2013 

Medlemsintäkter 150 185 180 210 225 

 

Civos ekonomi får anses som god. Civos har idag viss överskottslikviditet som är 

placerat på bankkonto. Civos tillgångar står på ett konto hos Arbetsgivarorganisa-

tionen KFO som bidrar med ekonomiservice, varpå Civos har en fordran på KFO 

(se balansräkning). 

 

Placeringspolicy 

Civos likviditet är placerad på bankkonto. Som konsekvens av att organisationen 

inte placerar i värdepapper eller andra marknader finns ingen särskild placerings-

policy som hanterar detta.  

 

Medlemmar 2017-12-31 2016-12-31 

Civos medlemsantal 14 16 

 

Anställda 

Civos har under 2017 haft i genomsnitt 0 anställda eller arvoderade i aktiv tjänst.  

 

Arbetsmiljö 

Då Civos saknar anställda samt eget kansli är den fysiska arbetsmiljön inte en lika 

relevant faktor som för organisationer med anställd personal. För de ideellt aktiva 

inom Civos är ambitionen att hålla möten i lokaler med en god fysisk arbetsmiljö 

med god tillgänglighet. Samtliga förtroendevalda är engagerade i organisationens 

mål och det finns en hög medvetenhet och delaktighet i Civos strategiska plan.  

 

Beskrivning av olika typer av arbetsuppgifter 

Då Civos arbete bedrivs med ideella resurser behöver de som är aktiva variera 

mellan såväl operativa frågor som strategiska perspektiv och taktiska planer. 

Styrelsen har som ett led i detta arbete beslutat om en arbetsordning respektive 

delegationsordning för styrelsens arbete. 
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Jämställdhetsarbete 

Inom Civos strävar vi efter att ha ett aktivt jämställdhetsarbete som speglar 

mångfaldsperspektiv och arbetar strategiskt med dessa frågor. Som en direkt 

konsekvens speglar styrelsen en stor mångfald, och detta perspektiv skrevs 2016 

in i instruktionerna till valberedningen. 

 

Förekomst av kollektivavtal 

Då Civos saknar anställda finns inget kollektivavtal tecknat idag för organisationen. 

En företagsförsäkring (ansvarsförsäkring) är tecknad i Arén & Partners Allians 

Försäkringsmäklare. 

 

Framtida utveckling 

Civos har en tydlig plan för tillväxt och ökad närvaro samt strävar efter att utöka 

befintlig verksamhet med nya projekt och områden. Som ett led i detta arbete kan 

det i framtiden finnas behov att komplettera den ideellt förtroendevalda styrelsen 

med anställda resurser eller ideella arbetsgrupper. I detta kommer Civos sträva 

efter att vara en ansvarsfull arbets- och uppdragsgivare.  

 

Styrelse och förvaltning 
 

Styrelsemöten och ledamöternas närvaro 

Styrelsen som valdes vid årsmötet 15 maj 2017 har under 2017 haft 4 möten. Den 

genomsnittliga närvaron har legat på 75 procent, en av styrelsens medlemmar har 

varit frånvarande vid samtliga möten. Under året har totalt 8 styrelsemöten hållits. 

 

Styrelsens arbetsordning 

Arbetsformerna är till för att underlätta styrelsens arbete och i ord beskriva 

överenskommelser eller praxis för styrelsearbetet. Syftet är också att skapa 

transparens inför styrelsens ledamöter och medlemsorganisationerna kring hur 

styrelsen har lagt upp sitt arbete. 

 

Mellan Civos årsmöten ansvarar Civos styrelse för inriktningen av Civos arbete. 

Civos styrelse består av en av årsmötet vald ordförande och minst sex och högst 

tolv övriga ledamöter. Inom styrelsen utses vice ordförande och andra 

funktionärer som kan behövas av styrelsen. Styrelsen har därtill rätt att adjungera 

till sig dem man finner lämpliga.  

 

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för att genomföra och säkerställa de 

uppgifter de fått till sig. Samtidigt är varje ledamot personligt ansvarig för att ägna 

sitt uppdrag den tid och omsorg som krävs för att på bästa sätt ta tillvara 

organisationens intressen, och att ha eller skaffa sig den kunskap som behövs för 
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att kunna genomföra sitt uppdrag. Varje styrelsemedlem ska vara insatt i de frågor 

styrelsen har att behandla och föra fram sin åsikt och ta ställning i dessa frågor. 

Detta innebär även att be om mer eller tydligare information för att 

styrelsemedlemmen ska kunna fatta bästa möjliga beslut. 

 

Styrelsens uppgifter: 

 att strategiskt leda Civos och ansvara för Civos långsiktiga planering samt 

finansiering 

 att ta fram och fastställa strategier, mål och riktlinjer för den löpande 

verksamheten 

 att säkerställa att organisationens verksamhet bedrivs i enlighet med 

vision, värderingar, ändamål och mål som finns i organisationens stadgar 

 att säkerställa att organisationen har en riskhanteringsstrategi och att 

regelbundet genomföra en riskanalys samt utvärdera organisationens 

riskhantering 

 att genomföra de beslut årsmötet fattat 

 att följa upp och granska resultat av verksamheten samt tillse att 

räkenskaper förs 

 att ansvara för att långsiktiga och strategiska beslut förankras bland Civos 

medlemmar 

 att ansvara för löpande kommunikation med medlemmar, externa personer 

eller organisationer och olika nyckelpersoner i det svenska civilsamhället 

 att representera Civos internt och externt 

 att nominera och utse representanter och ställföreträdare för Civos 

 att utvärdera sitt arbete årligen 

 att protokollföra sina möten 

 att förbereda årsmötet 

 att anställa personal vid behov, samt hantera personalärenden 

 

Utöver styrelsens arbetsordning finns en delegationsordning som reglerar 

attestordning samt särskilt beslut om firmateckning. 

 

Valberedning 

Valberedningens uppgift är att aktivt bereda förslag inför personval inom Civos. 

Detta innebär att valberedningen förbereder val av styrelse, valberedning och 

revisorer till Civos årsmöte. Valberedningen har från och med 2016 särskilda 

instruktioner. 
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Valberedningen bestod av: 

Fredrik Hedlund, Sensus studieförbund (sammankallande) 

Jan Edén, Arbetsgivarföreningen KFO 

 

Revisorer 

Civos har valt PwC genom byråval med auktoriserad revisor Johan Rönnkvist som 

huvudansvarig revisor. 

Verksamhetsrevisor är Agneta Rolfhamre. Dessa valdes vid Civos årsmöte 2017. 

 

Kansli 

Civos har inget eget kansli, men får del av resurser för den löpande ekonomiska 

förvaltningen genom medlemsorganisationen KFO. Där finns också Civos 

registrerade postadress. 

 

Styrelsen 

Styrelsens sju ledamöter valdes av Civos årsmöte på en mandatperiod om ett år. En 

av styrelsens medlemmar, Marja Rashidi, har av personliga skäl inte kunnat delta i 

styrelsens arbete under räkenskapsåret och har därför avsagt sig sin plats i 

styrelsen. Mot bakgrund av detta har hon inte undertecknat årsberättelsen. 
 

 

Namn: Erfarenhet: 

Martin Björgell 

Ordförande 

Martin valdes till ordförande för Civos 2015, och var 

dessförinnan suppleant i styrelsen på mandat från LSU – 

Sveriges ungdomsorganisationer. Martin är född 1987 

och har tidigare varit ordförande för Scouterna 2012-

2014 och suttit i styrelsen för Svenska Scoutrådet 2008-

2012. Martin har en civilekonomexamen från Lunds 

universitet och en utbildning i strategi- och 

förändringsarbete från IESE Business School i Barcelona. 

Idag arbetar han som privatmarknadschef på 

Handelsbanken. 

Ann-Katrin Persson 

Vice ordförande 

Ann-Katrin valdes in i Civos styrelse 2013 och har varit 

vice ordförande sedan dess. Ann-Katrin är född 1956 och 

har erfarenhet från flera befattningar inom 

kooperationen. Ann-Katrin har en civilekonomexamen 

samt eMBA, Executive Master of Business 

Administration, från Handelshögskolan i Stockholm. Idag 

är Ann-Katrin förbundsrektor för Sensus studieförbund 

samt har flera styrelseuppdrag inom det civila samhället. 
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Anna Edlund Anna valdes till ledamot i Civos styrelse 2017. Anna 

Edlund är ordförande för Ax – Amatörkulturens sam-

rådsgrupp, en av Sveriges största kulturorganisationer. 

Björn Cedersjö Björn valdes till ledamot i Civos styrelse 2011. Björn är 

född 1952 och har en bakgrund som pastor i 

Immanuelskyrkan i Örebro. Björn är doktor i etik från 

teologiska fakulteten vid Lunds universitet och har varit 

lektor i etik vid Örebro Tekniska Högskola, där han 

också varit biträdande rektor. Idag är Björn direktor för 

Ekumenisk diakoni/kyrka – samhälle inom Sveriges 

kristna råd. 

Hans Paulson Hans valdes till ledamot i Civos styrelse 2016. Hans har 

arbetat i olika roller inom Riksteatern under mer än 20 

års tid, bland annat som verksamhetsutvecklare. Hans 

tilldelades Riksteaterns stipendium vid teaterdagarna 

2013. Hans har studerat psykologi vid Stockholms 

universitet, och har verkat under lång tid inom det civila 

samhällets organisationer med fokus på kultursektorn. 

Maria Rashidi 
(har avsagt sig sin 

plats och inte deltagit i 

styrelsens arbete) 

Maria valdes till ledamot i Civos styrelse 2017. Maria är 

ordförande i Kvinnors Rätt, en organisation som 

motarbetar kulturellt och sexuellt förtryck av kvinnor 

och ungdomar, speciellt bland invandrare. Föreningen 

samlar och sprider även information om de kulturella, 

sociala, politiska och ekonomiska mekanismer som 

orsakar detta förtryck. 

Sandra Sarin Sandra valdes till ledamot i Civos styrelse 2016. Sandra 

är född 1989, och är utbildad socionom från Uppsala 

universitet och arbetar idag som samordnare - våld i 

nära relationer & hedersrelaterat förtryck och våld på 

Nacka socialtjänst. Utöver det läser Sandra masters-

programmet i socialt arbete på Stockholms universitet 

och sitter som styrelseledamot i kvinnojouren Agera 

samt som kassör i föreningen Dansa! min kompis 
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Övrig information 

 
Hemsida – www.civos.se 

 
Representation i andra styrelser eller utnämningar 

 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågors referensgrupp för forskning och kunskap 

om civilsamhället 

 Partsgemensamt forum 

 

Flerårsöversikt (tkr) 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Medlemsintäkter 150 185 180 210 225 

Balansomslutning 413 348 261 136 88 

 

Förslag till disposition beträffande föreningens resultat 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor) 

Balanserad vinst 348 143 

Årets vinst 64 661 

Behandlas så att i ny räkning överföres 412 804 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkning med 

tilläggsupplysningar (noter).  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.civos.se/
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Resultaträkning 

 Not 2017-01-01 2016-01-01 

  -2017-12-31 -2016-12-31 

Verksamhetens intäkter 

Medlemsintäkter  150 000 185 000 

  150 000 185 000 

 

Verksamhetens kostnader  

Övriga externa kostnader 1 -85 340 -87 161 

Styrelsearvoden 2  -880 

  -85 340 -88 041 

Verksamhetsresultat  64 661 96 956 

 

Resultat efter finansiella poster  64 661 96 959 

 

Årets resultat  64 661 96 959 
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Balansräkning 

 Not 2017-01-01 2016-01-01 

  -2017-12-31 -2016-12-31 

TILLGÅNGAR 

 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Medlemsfordringar  0 30 000 

Övriga fordringar 3 412 804 318 143 

Summa omsättningstillgångar  412 804 348 143 

 

SUMMA TILLGÅNGAR  412 804 348 143 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

Eget kapital 

Fritt eget kapital 

Balanserat resultat  348 143 251 185 

Årets resultat  64 661 96 959 

  412 804 348 143 

Summa eget kapital 4 412 804 348 143 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  412 804 348 143 
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Tilläggsupplysningar 

 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisnings-

lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 

(K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom 

BFNAR 2016:10 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i 

K3:s kapitel 35. Föreningen klassificeras som ett mindre företag och har utnyttjat mindre företags 

möjlighet att inte räkna om jämförelsetalen för 2016 enligt K3:s principer. Övergången har inte 

inneburit några väsentliga effekter eller skillnader i redovisningsprinciper.  

 

Resultaträkningen  

Medlemsavgifter  

Intäkter vilket huvudsakligen utgörs av medlemsavgifter värderas, om inget särskilt anges nedan, till 

verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.  

 

Balansräkningen 

Kundfordringar och övriga fordringar 

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 

månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det 

belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

 

Noter     

 2017 2016 

Not 1 Övriga externa kostnader 

Datakostnader        0 -2 947 

Marknadsföring -5 514 0 

Representation avdragsgill  -990 0 

Företagsförsäkringar -4 516 -2 710 

Ersättning revisor -17 169 -10 250 

Kurser/konferenser 0 -7 004 

Data/konsultkostnader -56 250 -64 250 

Övriga externa kostnader -900 0 

Summa övriga externa kostnader -85 340 -87 161 
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 2017 2016 

Not 2 Styrelsearvoden 

Styrelsearvoden 

Arvode styrelseordförande Inga Inga 

 0 0 

Sociala kostnader 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 0 -880

 0 -880 

 

Not 3 Övriga fordringar 

Avräkning KFO 

Fordran på Arbetsgivarorganisationen KFO 412 804 318 143 

avseende innestående medel (kassa/bank)  

 

Not 4 Förändring eget kapital 

  Balanserat Årets 

 resultat resultat 

 

Belopp vid årets ingång 251 185 96 959 

Disposition föregående års resultat 96 959 -96 959 

Årets resultat  64 661 

Belopp vid årets utgång 348 143 64 661 

Summa eget kapital  412 804 

 

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

 

På årsmötet presenteras den rapport kring frågor om skatt och moms som  

tagits fram i samråd med Civos medlemsorganisationer. Rapporten har ställts samman av en extern 

konsult till en kostnad av 100 000 kr. 

 

Civos signerade en överenskommelse mellan regeringen och representanter från civilsamhället. 

Syftet är att skapa en fördjupad och breddad dialog, lösa hinder för samverkan, hitta gemensamma 

spelregler och åtgärda kunskapsbrister inom olika områden. Det innebär att Överenskommelsen 

inom det sociala området ersätts av en dialog som täcker alla politikområden där regeringen verkar, 

vilket öppnar för nya spännande möjligheter. 
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Civos signerade överenskommelsen tillsammans med Famna – Riksorganisationen för idéburen vård 

och social omsorg, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning och LSU – Sveriges 

ungdomsorganisationer. 

 

Den 23 maj genomförs Civos ordinarie årsmöte 2018 i Stockholm. 

 

 

För Civos – Civilsamhällets organisationer i samverkan, 

 

 

Stockholm den          /         2018 

 

 

 

Martin Björgell  Ann-Katrin Persson 

Ordförande  Vice ordförande 

 

 

Anna Edlund  Björn Cedersjö 

Ledamot  Ledamot 

 

 

Hans Paulson  Sandra Sarin 

Ledamot  Ledamot 

 

 

 

  

Vår revisionsberättelse har angivits den           /            2018 

 

 

 

Johan Rönnkvist 

Auktoriserad revisor 

 

 

 

Agneta Rolfhamre 

Verksamhetsrevisor 
 


