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Under 2019 fick det ideella arbetet i FFT nytt liv. Årsstämman 2019-03-31 valde en ny styrelse och
under året har antalet medlemmar vuxit till över 50 st.
Styrelsen har under året samlats för styrelsemöten vid sammanlagt 9 tillfällen. Styrelsen har
därutöver haft en heldag och några arbetsmöten.
Under hösten bjöd styrelsen in till ett medlemsmöte för att informera om läget och tillsammans titta
framåt.

Föreningens grundande
Föreningen för terapikolonier bildades 2001. Den registrerades den 1 oktober 2001.

Allmänt om föreningens verksamhet
Föreningen för terapikolonier (FFT) är en allmännyttig ideell förening. Ändamålet är att genom
opinionsbildning, ekonomiskt stöd och på annat sätt verka för att terapikolonier anordnas, baserad
på den samlade kunskapen och erfarenheten från BUP:s terapikolonier.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
FFT och ägaren till Terapikolonier AB, Magelhusen AB, slöt en överenskommelse och skrev ett avtal
där föreningen tog över verksamheten, inventarierna och ansvaret för de två gårdarna.
Föreningen har ingått överenskommelser med hyresvärdarna för gårdarna, Söderviken och Kymendö
om att fr o m 2020 ta över hyreskontrakten för dessa. Detta kunde ske bland annat tack vare våra
generösa donatorer och hyresvärdarna som gav föreningen villkor som gjorde detta möjligt.
Underhållet av kollogårdarna och inventarier har skett genom många timmars ideellt arbete från
föreningsmedlemmarna.
FFT har haft viss uthyrning och på det sättet skapat intäkter.
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Företrädare för föreningen har haft regelbundna kontakter med tjänstemän och folkvalda i Region
Stockholm för att tala för en ny upphandling alternativt en annan långsiktig finansiering av
terapikoloniverksamheten.
FFT har under året etablerat viktiga kontakter med organisationer som kan bli framtida
samarbetspartners och uppdragsgivare.
FFT har sökt bidrag och donationer från stiftelser, företag och privatpersoner
FFT har en hemsida, en Facebooksida och en blogg. Under 2020 ska de utvecklas vidare för att bli
viktiga kanaler för att nå ut med information om FFT:s arbete och sprida erfarenheterna från över 80
år av Terapikoloniverksamhet.
Styrelsen har utsett hedersmedlemmar:
- Kerstin och Ola Salmén samt Henrik Ekelund som genom donationer gjorde det möjligt att
behålla våra två kollogårdar 2020.
- Familjerna Christer och Clary, Rolf och Britt-Marie samt Bosse och Eva Wahlström. Bröderna
har vuxit upp med och på kollo när deras föräldrar ägde fastigheten. Under alla år sedan
1935 har familjen stöttat verksamheten för barn och unga på Kymendö.

Händelser efter verksamhetsåret
Under slutet av 2019 blev föreningen tillfrågad om att ta över driften av ett familjeläger. Offerten
från FFT mottogs positivt och föreningen har nu fått uppdraget att driva familjeläger sommaren 2020
för Göranssonska stiftelserna, Sandviken.

Resultat och ekonomisk ställning
FFT:s intäkter kommer från medlemsavgifter, uthyrning och olika former av gåvor och bidrag.
Föreningen har fått donationer från Edrington Norden, Kerstin och Ola Salmén samt Henrik Ekelund.
Bidrag från privatpersoner har samlats in vi Facebook.
Överfört från tidigare år finns en icke inlöst check från Nordea, summa 1868,64. Skälet till att den
inte är inlöst är att den är utställd på tidigare styrelse. Detta kommer åtgärdas under våren 2020
Dessa medel kommer användas under 2020 i verksamheten och för kommande kostnader.
Föreningen har under året ej haft någon anställd personal och inga löner eller ersättningar har
betalats ut.

Förändring av eget kapital
Totalt eget kapital
Ingående balans

1 869

Årets resultat

154 017

Utgående balans

155 886
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Resultaträkning
2019-01-01 - 2019-12-31

Intäkter
Donationer
Insamling FB
Medlemsavgifter betalande 45st
Uthyrning av fastighet
Summa intäkter

125 000,00
6 183,59
9 366,00
19 000,00
159 549,59

Kostnader
Kostnader för Swish
Data
Försäkringar
Kontorsmaterial
Summa kostnader

Årets resultat

274,00
4 720,00
310,00
229,00
5 533,00

154 016,59

Balansräkning
2019-12-31

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Likvida medel
Övriga fordringar
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

155 886
0
155 886
155 886

Eget kapital och skulder
Skulder

0

Eget kapital
Balanserat saldo
Årets resultat
Summa eget kapital

1 869
154 017
155 886

Summa eget kapital och skulder

155 886
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