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Generalsekreteraren har ordet

Star for Lifes positiva utveckling fortsätter. Under
2012 fick vi ett bevis för att vi numera är en av
Sveriges mera väletablerade biståndsorganisationer genom att vi blev förmånstagare i PostkodLotteriet. Detta betyder en starkare finansiell bas
för vår verksamhet. Vi vill tacka lotteriet och alla
lottköpare för denna insats.

Under 2012 genomförde vi återigen en stor
konsertturné där Nordea Private Banking var
huvudsponsor. Vi besökte 21 städer och genomförde större konserter i Scandinavium och
Malmö Arena. Konserterna besöktes av ca
25 000 personer och glädjande var att vi lyckades mobilisera 9 000 svenska elever i stora
elevkörer, tillsammans med afrikanska ungdomar.
Denna positiva respons från svenska elever har
fått oss att överväga att arbeta mera aktivt med
svenska skolor.
Givetvis är verksamheten i Afrika vårt huvudfokus. Vi har nu cirka 100 000 elever i
skolor i Sydafrika och Namibia. Den svenska stiftelsens ändamål är att insamla medel till denna
verksamhet och det finns mycket att glädjas över.

Vi har skapat ett effektivt system för att mäta vår
verksamhet samt effekterna av denna. Vi har klart
kunnat visa att vårt program har stor effekt. Det är
också värt att framhålla att utvecklingen i stort, i
länder som Sydafrika och Namibia, visar en mycket
positiv trend. FN-organet UNAIDS, kunde i sin senaste årsrapport konstatera att antalet nysmittade
i Sydafrika har minskat med 41% mellan 2001 och
2011. Huvudförklaringen till denna utveckling är
förebyggande arbete.

Slutligen känns det viktigt att framhålla att våra insamlings- och administrationskostnader 2012 var
11 % av insamlade medel – en mycket bra siffra. Vi
är också glada över den respons vi möter, vilket
bl.a. visar sig genom ett ytterligare förbättrat insamlingsresultat. Denna positiva respons kommer
vi att utnyttja till att sprida information om vår
verksamhet till en större grupp av potentiella givare. Vi arbetar därför vidare med en känsla att vi
både skänker mening och skapar ett positivt engagemang för företag, organisationer och enskilda –
allt i syfte att tillsammans stödja barn i södra Afrika.

SAM OLOFSSON
GENERALSEKRETERARE
STAR FOR LIFE
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Uttalanden om Star for Life

”Deras kraft, deras livsglädje och ambitioner gav mig en
nystart i livet. Jag menar, vad har vi för problem i Sverige
egentligen i jämförelse med de här ungdomarna på den
sydafrikanska landsbygden.”
Molly Sandén efter att ha besökt våra skolor i februari 2013

”Visst är det enkelt att donera till de stora organisationerna och sedan
bara utgå från att hjälpen når fram? I det här fallet krävs ett mer personligt engagemang och jag har själv varit på plats i Sydafrika och sett
resultatet av Star for Life arbete.”
Zlatan Ibrahimovic

” Star for Life ger oss på Sydafrikaresor en långsiktig
investering i något som för många barn i världen
inte är självklart – att ha drömmar och mål och tro
på framtiden. Ett projekt som sträcker sig över flera
år och som verkligen gör skillnad i de mest utsatta
delarna av Sydafrika, det land dit vi årligen skickar
flera tusen resenärer..”
Tomas Polacek, ägare Sydafrikaresor
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Fakta om Star for Life
Star for Life har verksamhet i närmare 100 skolor och vårt program inkluderar cirka 100 000
elever och 3 000 lärare. Genom att inkludera vårt program i den vanliga undervisningen på skolorna har vi lyckats engagera de lokala myndigheterna i vår verksamhet inom hiv/aids området.
I Sverige genomförde vi 2012 en större konsertturné i 21 städer där 9 000 skolungdomar medverkade
på scen.
De viktigaste resultaten uppnådda under 2012 på skolorna i Afrika:
•
•
•
•
•

färre tonårs graviditeter
ökat användande av kondomer
senarelagd sexuell debut
bättre skolresultat
förbättrad närvarofrekvens i Star for Life skolorna

Under 2012 uppgick insamlade medel, brutto, till 26.636.226 kronor. I nedanstående tabell framgår
utvecklingen av insamlade medel sedan 2008:

Insamlade medel i miljoner kronor (SEK)
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”Detta är mitt livs bästa
investering!”
Dan Olofsson
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Bakgrund

Siphosabadletshe High School – där allt började
Idén till Star for Life föddes när styrelseordföranden Dan Olofsson och hans hustru Christin, startade ett affärsprojekt i regionen. De såg hur människorna i Sydafrika, inte minst barnen, drabbades
av hiv och aids. Dess förödande konsekvenser fick
makarna Olofsson att inleda ett projekt på en lokal skola. I samarbete med skolledare, beteendevetare, kommunikatörer och musiker från Sydafrika
och Sverige, tog de på sig utmaningen att skapa
programmet. Ursprungligen hette initiativet Star
School, men bytte senare namn till Star for Life.
Initiativet utgår från tanken att förebyggande information skall samordnas i ett arbete där man försöker stärka elevens självkänsla - därav Star for Lifes

betoning på individens drömmar och förhoppningar
och att man medvetet arbetar med musik och idrott.
Star for Life lanserade sitt första program på Siphosabadletshe High School i provinsen KwaZulu-Natal,
Sydafrika 2005. Skolan har nästan 1000 elever och
30 lärare. Programmet mottogs väl av både elever,
lärare och föräldrar, vilket födde idén att införa det
på ett antal andra skolor i regionen.
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Vision, värderingar och ändamål

Stiftelsens ändamål är, att inom ramen för
Star for Lifes skolverksamhet, utan vinstsyfte
och utan begränsning till vissa personer och
grupper, befrämja medvetenhet om farorna
med hiv/aids och fördelarna med en sund
livsstil bland elever i företrädesvis åldrarna
13-20 år på skolor i Sydafrika och andra afrikanska länder, genom främst bidrag till uppfostrings- och utbildningsverksamhet och utbildning av lärare och ledare (s.k. ”trainers”
och ”coaches”).

Star for Life är ett unikt program för att begränsa
spridningen av hiv bland unga människor i södra
Afrika. Organisationen är politiskt och religiöst
obunden. Star for Lifes vision är att inspirera unga
människor att tro på sin framtid och sina drömmar
samt stödja dem att leva ett liv utan aids. Star for Life
startade 2005 och når idag över 100 000 ungdomar
och deras familjer.

Star for Life arbetar enligt en speciell pedagogisk
idé eller modell. Idén är att stärka skolungdomarnas självförtroende och självkänsla med avsikten att
direkt eller indirekt skapa mer positiva attityder till
livet, vikten av utbildning, öka kunskapen om hiv/
aids samt motivera till ett sundare hälsobeteende
och säkrare sexual beteende.
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Beskrivning av verksamheten
Förutom den svenska insamlingsstiftelsen, så har motsvarande fristående Star for Life organisationer
registrerats i Sydafrika och Namibia.
Varje Star for Life organisation upprättar sin egen årsredovisning, varför denna årsredovisning endast
omfattar Star for Lifes verksamhet i Sverige. Men för att skapa en förståelig bild av Star for Life och för att
visa hur stiftelsens ändamål har främjats under året, kommer också information ges om aktiviteter i mottagarländerna dit insamlade medel går.
I nedanstående tabell framgår hur de olika Star for Life organisationerna är juridiskt registrerade.

Land

Organisations form

Juridisk tillhörighet

Star for Life, Sverige

Insamlingsstiftelse

Stiftelselagen

Star for Life, Sydafrika

Icke statlig organisation
för välgörande ändamål (NGO)

Lagen om enskilda icke statliga organisationer

Star for Life, Namibia

Icke statlig organisation
för välgörande ändamål (NGO)

Lagen om enskilda icke statliga organisationer
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Verksamhetsberättelse
Insamling
Star for Life erhåller bidrag från allmänheten, företag och organisationer. De större bidragsgivarna
2012 var:

Företag/Organisation

Partnerskap

Danir AB
PostkodLotteriet
Martin Gren med familj
Volvo
Erikshjälpen i Åkarp
Jochnick foundation
Epsilon
New Wave Profile Professionals
Nordea Private Banking
Sydafrikaresor
Advokatbyrån Lindahl
Rejlers
Benders
Briban Invest
Sigma AB
Lennart Sjölund
Monika och Anders Claesson
Kapsch
Tetra Pak

Verksamhetsfinansiär
Verksamhetsfinansiär och skolsponsor
Verksamhetsfinansiär
Skolsponsor
Skolsponsor
Skolsponsor
Skolsponsor
Verksamhetsfinansiär och skolsponsor
Verksamhetsfinansiär och skolsponsor
Skolsponsor
Skolsponsor
Skolsponsor
Skolsponsor
Skolsponsor
Verksamhetsfinansiär + gåvogivare
Skolsponsor
Skolsponsor
Gåvogivare
Gåvogivare
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Ambassadörer
I arbetet med att sprida information och samla in medel använder sig Star for Life utav särskilt utvalda
ambassadörer.
Namn
Triple & Touch
Måns Zelmerlöw
Molly Sandén
Alf Svensson
Glenn Strömberg
Alexandra Charles
Daniel ”The Moniker” Karlsson
Sven-Göran Eriksson
Jana Söderberg
The Real Group
Jonathan Johansson
May Malanga
Opehlia Haanyama

Profil
Musiker
Musiker och programledare
Musiker
EU parlamentariker och f.d. partiledare
F.d. fotbollsproffs och numera TV kommentator
Grundare av 2,6- miljonersklubben och nöjesprofil
Musiker
Fotbollsprofil
Föreläsare
Musiker
Musiker
Fotbollspelare HIF/Sydafrikas landslag
Senior Adivsor Noaks Ark

Sven-Göran Eriksson
Göran Rudbo & Ken Wennerholm
Triple & Touch
Molly Sandén
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Måns Zelmerlöw
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TV reklam

I samband med marknadsföringen av vår
konsertturné så genomfördes en reklamkampanj i TV4. Syftet med kampanjen var att dels
sprida information om SFL dels attrahera en
ny publik till konserterna. Detta blev ekonomiskt möjlig tack vare att ett antal av våra
partners gick in och sponsrade reklamkampanjen. Kampanjen resulterade i att vi fick totalt ca 4 000 visningar under totalt 21,5 t och
nådde en miljon tittare. Värdet av detta motsvarar på den ”öppna marknaden” ca 4,5 Mkr.
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Star for Life On Tour 2012

Den största och viktigaste insamlings- och informations aktiviteten vi genomförde 2012 var vår
konsertturné i 21 större städer. Utan Nordea Private Bankings stöd hade vi inte kunnat genomföra
en turné av denna omfattning. I vanlig ordning
blandade vi kända svenska artister med svenskaoch sydafrikanska ungdomar. Bland de artister
som medverkade kan nämnas Triple & Touch, the
Moniker, Molly Sandén, Måns Zelmerlöw, the Real
Group, Shirley Clamp, Sofia Karlsson, Jonathan Johansson, Timotej och Panetoz.

Cirka 25 000 personer köpte biljetter till konserterna och vi var särskilt glada över den enorma
respons vi fick från svenska skolelever och lärare.
9 000 elever deltog i konserterna i stora elevkörer
som i förväg övat in konsertrepertoaren. I arenor
som Scandinavium och Malmö Arena lyckades vi
samla cirka 4 000 personer. Dessa konserter är
Star for Lifes stora ansikte utåt för att göra oss synliga i Sverige. Med tanke på att musik också är ett
mycket viktigt redskap i vårt arbete i Afrika, känns
denna svenska koppling särskilt motiverad.
Chefsnätverket Close

En annan viktigare händelse 2012 var att vi tillsammans med chefsnätverket Close, anordnade 3 föreställningar i Stockholm, Göteborg och Malmö med
vice generalsekreteraren i FN, Jan Eliasson. Chefsnätverket Close är Sveriges största, professionella
chefsnätverk med fler än 1 000 medlemmar och
dessa föreställningar gav oss en mycket god möjlighet att nå ut till olika företag runt om i landet.

Informationsspridning

Förutom att samla in medel så är en av den svenska stiftelsens huvuduppgifter att göra namnet Star
for Life känt bland allmänheten och andra potentiella givare och intressenter och inte minst att
sprida information om vår verksamhet och vad
ändamålet är. För att göra detta så använder vi oss
av olika typer av informationskällor. Vi har redan
nämnt betydelsen av våra konserter med svenska
ungdomar och vår sydafrikanska kör, Star Choir.
Under dessa konserter i Sverige ges rikliga tillfällen att presentera Star for Life och ge information varvat med musikalisk underhållning. Vi vill
också framhålla betydelsen av våra ambassadörer, som via sina naturliga kontaktnät sprider information om Star for Life. En annan betydelsefull informationskälla är våra företagspartners,
där vi ges tillfälle att sprida vår information på
speciella kund- och personalträffar. Vi har också under 2012 vidareutvecklat arbetet med vår
hemsida och sociala medier. Vi har exempelvis en Facebooksida med mer än 6 500 vänner.
Star for Life blev under 2012 kund hos Mikz, en
portal för företag som vi har använt som informationskanal med erbjudanden och information om
konserturnén.

Vi avser att ytterligare utveckla denna verksamhet
eftersom vi genom vårt vänskoleprojekt och konsertverksamhet har breda kontaktytor bland ungdomar. Det ger oss också möjligheter att låta ungdomar i olika länder kommunicera med varandra.
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Vänskolor

Som ett led i vårt kontaktskapande arbete har vi ett
särskilt skolpartnerprogram där vi på olika sätt försöker skapa samarbete mellan svenska skolor och
skolor i de länder vi har vår verksamhet. I Sverige
finns idag ett 25-tal skolor som har varsin vänskola i Sydafrika eller Namibia, dvs. 50 skolor totalt.
Projektet är ett forum för kulturellt utbyte mellan elever och lärare och utformas på olika sätt
beroende på intresse och hur mycket tid lärarna
har att lägga på projektet. Alla skolor börjar med
att skriva introduktionsbrev till varandra men efter det kan kontakt ske genom email, vanlig post,
Skype eller Facebook. Flera svenska skolor har
besökt sina vänskolor i Sydafrika och Namibia.
Oftast finansieras sådana besök av pengar från
Atlas projektet, Internationella Programkontoret.
Under året ersattes den sydafrikanska koordinatorn Bonginkosi Zondo av Dumsani Ngubane.
I Namibia heter koordinatorn Emilia Nambahu
och i Sverige Lois Petersson. De strävar efter att
göra projektet mer elevcentrerat, dvs mindre
beroende av lärarna. Det är dock viktigt att ha
en ansvarig lärare på varje skola som kan kontrollera att utbytet sker på ett utvecklande sätt.
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Ett möte mellan nord och syd
Det viktigaste var
ändå att lära känna
varandra och upptäcka de mänskliga
likheterna och knyta
nya kontakter och
vänskapsband.

I februari 2013 besökte en liten grupp från
Sundsgymnasiet i Vellinge sin vänskola, Khombindlela High School, i Sydafrika. Khombindlela High School ligger i en förort till staden
Empangeni i KwaZulu-Natal distriktet, och har
cirka 1400 elever i åldern fjorton till tjugo år.

Besöket hade föregåtts av olika aktiviteter och
insamlingar för Star for Life på Sundsgymnasiet,
och av kontakter på Internet. Förväntningarna
var höga från båda håll. Gästerna från Sundsgymnasiet kom till Khombindlela en måndagmorgon, när alla de sydafrikanska eleverna var samlade på skolgården och vi välkomnandes varmt!

Under de dagar besöket varade gavs tillfälle att
besöka de olika klasserna och berätta om Sverige
och Europa och frågorna var många!
Mycket är olika i svenska och sydafrikanska skolor, inte minst den materiella standarden.

På Khombindlela har man också en köksträdgård
där eleverna odlar grönsaker och man har hemkunskap på schemat. Gästerna bjöds på mat därifrån
till lunch och vi kan intyga att det var väldigt gott!

Det finns också likheter mellan Khombindlela och
Sundsgymnasiet, t ex att eleverna i de högre klasserna har olika inriktning på sina studier och arbetar i grupper. Det viktigaste var ändå att lära
känna varandra och upptäcka de mänskliga likheterna och knyta nya kontakter och vänskapsband.
Besöket har följts upp med ny energi på hemmaplan, dels med information om resan och projektet
till övriga elever och lärare på Sundsgymnasiet,
dels med fler och tätare kontakter över Internet
med de nya vännerna i Sydafrika.
Monica Lindhe
Lärare Sundsgymnasiet
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Sydafrika
Skolverksamhet
Huvudmålet för Star for Life i Sverige är att samla
in medel till skolverksamheten i södra Afrika. Star
for Life programmet genomfördes under 2012 på
ett hundratal skolor i Sydafrika och cirka 100.000
elever deltog i programmet som också engagerade cirka 3.000 lärare. Förutom de existerande
skolorna i KwaZulu-Natal provinsen så öppnades
ytterligare skolor i Johannesburg som finansieras av PostkodLotteriet i Johannesburg. De lokala
myndigheterna visar en stor uppskattning för de
resultat som vårt skolprogram uppvisar enligt de
utvärderingar som ägt rum. Under 2012 kunde vi
presentera en utvärdering från Empangeni där vi
jämfört fyra Star for Life skolor med andra skolor
i området. Vi kunde visa att trots att våra elever
kom från sämre socio-ekonomiska områden, hade
de bättre resultat på en mängd områden. Dessa resultat var mycket glädjande.
Mobil testklinik
Under 2011 inköptes en mobil testklinik med full
utrustning för att utföra hiv tester bland skolungdomar på våra skolor. Den mobila kliniken bemannas
av 1 sjuksköterska samt 1 social coach och huvudsyftet är att minska spridningen av hiv och också att
bistå de ungdomar som testats positivt, genom ett
samarbete med de sociala myndigheterna på varje
ort. Under 2012 erhölls medel från Anglo American
Foundation och en andra klinik kunde införskaffas.
Skills for Life
Vi har också breddat vår inriktning genom att
under 2011 forma ett program för yrkesträning
på skolor, Skills for Life. Detta arbete har vidare-

Mobil testklinik

utvecklats under 2012. Detta tillsammans med
den mobila klinik för testtagning som vi har i
KwaZulu-Natal, gör att programmet har breddats. Vi har nu fyra olika ”skills”-program. Volvo
lastvagnar rekryterar vanligen ca 20 elever per år
från våra skolor som de ger en mekanikerutbildning. Vi har medverkat i byggandet av en kycklingfarm vid en av våra skolor samt att elever från
våra skolor rekryteras till två företag som arbetar
med turism. Slutligen rekryteras elever från våra
skolor till en klädkedja i Johannesburgområdet.
Star for Life Music
Musik som förmedlare och budbärare har använts
genom alla tider. Star for Life använder medvetet
musikens kraft. Musikprogrammet i Star for Life
arbetar enligt tre deviser:
•Musik inspirerar
•Musik informerar
•Musik implementerar

Star for Life använder musiken i programmet som
en informativ budbärare för att uppnå en fördjupad medvetenhet hos eleven. Musiken entusiasme-

22
eleverna som just våra vänner från södra Afrika.
Detta initiativ har gett ringar på vattnet, vilket resulterat i en livlig utbytesverksamhet.

rar eleven och ger samtidigt information.
Vi lyssnar och dansar till musiken tillsammans och
texter analyseras. Eleven förvärvar därmed kunskap i en positiv inlärningsmiljö. I Sverige leds det
musikaliska arbetet av Ken Wennerholm och Göran Rudbo dvs. Triple & Touch. I Sydafrika leds arbetet av Thandiwe Mazibuko, körledare och coach.
Star for Life har en egen kör, ”Star Choir”, som sprider kunskap om programmet och ger samtidigt
elever en chans att uppträda utanför sitt närområde. Star Choir består av elever som avslutat High
School i Sydafrika eller Namibia, och som tagit del
av Star for Life Programmet. Vi har under ett fåtal oerhört intensiva år på ett aktivt sätt omfattat
ett hundratal lärare och skolledare, samt mer än
20.000 elever. Omkring 110.000 människor har
sedan 2006 kommit till konserterna. Avtrycket har
varit betydande och leder hela tiden till nya förbindelser mellan ungdomar.

Denna uppsökande verksamhet har således engagerat väldigt många människor i Sverige, just genom att vi visualiserar Star for Lifes arbete med
hjälp av Sydafrikanska elever och coacher. Ingen av
oss här på hemmaplan kan väl engagera och beröra

Formellt kallar vi denna del av vårt projekt Art
for Life. Inom detta område ryms också en försöksverksamhet vi startat under 2012 i ”PrimarySchools”. Just nu håller vi på att testa metoder för
ett sådant arbete i fyra skolor där elever får sjunga,
måla, skriva dikter samt sy kläder. Vid februari-resan kunde olika resegrupper få se detta arbete och
det var synnerligen uppskattat.

Star for Life Sport
Under Star for Life sport vill vi framhålla det Malmöbaserade LDB marketings projekt, LDB FC for
Life, som är ett pionjärprojekt med flickfotboll ute
på våra skolor i KwaZulu-Natal. Företaget har anställt en tränare som bedriver flickfotboll ute på
våra skolor med hjälp av lokala coacher. Det är ett
lika unikt som ambitiöst program som på ett utmärkt sätt kompletterar vårt arbete med ungdomar ute på skolorna.

Namibia

Skolverksamhet
Svenska PostkodStiftelsen fattade 2010 ett beslut
om att finansiera vår verksamhet i Namibia. Med
start under våren 2011 kom denna verksamhet
att bestå av åtta nya skolor och tolv gamla skolor
vilket torde innebära att över 15 000 barn går i
skolor som finansieras genom dessa medel. Verksamheten har under 2012 fortsatt och bekostas
numera helt av de pengar vi får från PostkodLotteriet.
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PostkodLotteriets vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö. Lotteriet får sina intäkter från lottförsäljning och ger hela överskottet till välgörande ändamål. I februari 2012 delade lotteriet ut
2011 års överskott på 948 miljoner kronor till sina 40 förmånstagare. Stödet är inte öronmärkt och organisationerna avgör själva hur pengarna används mest effektivt.
En miljon prenumeranter deltar i Svenska PostkodLotteriet, som sedan starten 2005 har delat ut 3,8
miljarder kronor till ideell verksamhet. Tillsammans med systerlotterierna i Holland och Storbritannien är
PostkodLotteriet världens tredje största privata givare till ideell verksamhet.
Star for Life har varit förmånstagare sedan 2011 och har hittills erhållit 20 miljoner kronor. Ett flertal projekt och aktiviteter har under året helt eller delvis finansierats med hjälp av stödet från PostkodLotteriet,
skolor i Johannesburgområdet, verksamheten i Namibia och vår konsertturné.
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Utvärdering och utfall
En utvärdering av Star for Lifes program i Sydafrika genomfördes 2010 av Health and Development Africa (HDA) som är ett mycket välrenommerat företag med stor erfarenhet från
utvärderingar av olika organisationer i Sydafrika.

Utvärderingen visade på en positiv inverkan
på Star for Life eleverna i jämförelse med en
kontrollgrupp bestående av elever från närliggande skolor. Star for Lifes elever hade starkare självkänsla, mer positiva attityder, bättre
kunskaper om hiv och aids och säkrare sex.
Resultaten visade också att Star for Life elever presterade bättre i skolan samt att det förekom färre
graviditeter bland eleverna. Ett exempel som kan
nämnas är att tonårsgraviditeter var 37,5% lägre på
Star for Life skolorna jämfört med kontrollskolorna.

Vi har under 2012 ytterligare byggt ut vårt system för att mäta och utvärdera verksamheten. Detta arbete leds av dr. Per Strand på Cape
Town University. Vi räknar med att fortlöpande
kunna presentera utvärderingar av effekterna
av vårt arbete som ett resultat av detta arbete.

Under 2012 presenterades ytterligare en rapport
från Empangeni. I denna undersökning kunde vi
visa att elever på våra skolor hade bättre resultat
på en mängd områden. Trots att det var tydligt att
de hade sämre socio-ekonomiska förutsättningar.
Star for Life har beslutat att lägga förhållandevis
stora resurser på att noga mäta resultaten av vårt
arbete, vilket påbörjades med den ovan nämnda
HDA-rapporten 2010.

Enligt HDA-rapporten hade våra elever
•
•
•
•
•

Bättre självkänsla
Bättre betyg
Tonårsgraviditeter minskade med 37,5 %
Högre kondomanvändning
Större villighet att hiv-testa sig
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Organisation
Star for Lifes verksamhet i Sverige har sitt huvudkontor i Malmö samt dessutom ett insamlingskontor i
Stockholm.

Ledning

Den svenska stiftelsen har tre personer anställda (2,8 heltidstjänster) samt ytterligare 6-8 personer som arvoderas för olika insatser. Organisation och arbetsområden kan beskrivas enligt följande:

Generalsekreterare

Insamling

Administration/
Finans

IT/Hemsida

Vänskolor

Styrelsen
Stiftelsen leds av en oarvoderad styrelse. Under året höll Star for Life fyra protokollförda styrelsemöten
där samtliga ledamöter deltog. Följande personer ingår i Star for Lifes styrelse:

27

Styrelsemedlemmar
Dan Olofsson

Anders Milton

Alf Svensson

Viveca Urwitz

Ordförande
Grundare, IT-entreprenör

Ordinarie ledamot
EU parlamentariker
F.d. riksdagsman och
partiledare

Anders Dahlvig

Ordinarie ledamot
F.d. vd för IKEA
Ordförande för New Wave
Group
Styrelseledamot i H & M,
som ny ordinarie styrelseledamot.

Ordinarie ledamot
F.d. ordförande i Röda Korset
och Saco.

Ordinarie ledamot
Nationell och internationell expert i folkhälsofrågor med fokus på hiv
”prevention”.
F.d. chef på Socialstyrelsens hiv- enhet
Senior advisor Smittskyddsinstitutet
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Star Choir Sweden
För andra året i rad har Star for Life skickat ner
tio ungdomar från Sverige till Sydafrika för att
vara med och inviga skolor och uppträda vid olika
insamlingsevenemang. Kören bestod av tjejer från
Falsterbo i söder till Umeå i norr.

Star Choir Sweden kommer nu att driva sitt eget
projekt för att bedriva information och samla in
pengar till skolor i området. Det är framför allt våra
fyra grundskolor som kommer att få hjälp som en
del av ett konstprojekt (Art Project) under ledning
av coachen Dumsani Ngubane.

Sammanlagt är det nu 24 tjejer som har medverkat i Star Choir Swedens resor i Sydafrika. För de
Detta kommer att vara till mycket hjälp för de utallra flesta har detta varit deras livs bästa resa och präglat fattiga skolor som ligger i Hluhluweområdet.
bidragit till att de vill fördjupa sig
” För en månad sedan, var vi på väg mot ett
i Star for Lifes arbete.

äventyr som skulle komma att förändra våra
liv. Ingen av oss kunde ens i sina vildaste
fantasier föreställa sig kvantiteten och kvaliteten av alla känslor, som skulle komma att
cirkulera.” Elin Pettersson
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Intern kontroll
Den svenska Star for Life rörelsens internkontroll är uppbyggd genom en särskild finansiell
manual, där rutiner för hantering av insamlade
medel samt för spendering av kostnader regleras.
Star for Lifes svenska insamlingsstiftelse erhöll
ett 90-konto i maj 2009. Detta innebär att Star
for Life står under Svensk Insamlingskontrolls
granskning så att skänkta medel används på ett
ändamålsenligt sätt och att vi är förpliktigade att
följa Svensk Insamlingskontrolls 75/25 % regel.
Vi är också medlemmar i FRII, vilket innebär att vi måste som medlemsorganisation följa FRIIs kvalitetskoder för insamling.

Det är också viktigt att nämna att vår verksamhet revideras av välkända och erkända internationella revisionsbolag. I Sverige och Sydafrika är PwC ansvariga och i Namibia görs
revisionen av Ernst & Young revisionsbyrå.

Som ett led i internkontrollen av förmedlade
medel till våra mottagarländer och systerorganisationer, så sitter Star for Lifes generalsekreterare och ordförande som ordinarie
ledamöter i dessa Star for Life länders styrelser.
De medel som genereras till vår skolverksamhet utomlands kontrolleras och administreras
fullt ut av vår organisation i mottagarländerna.

Förhållandet mellan ländernas organisationer
finns reglerat i avtal. Personalen (”trainers och
coaches”) ute på skolorna är anställda av Star

for Life och all utrustning som inköps, upphandlas av Star for Life. Således administreras i princip alla våra medel inom de olika nationella organisationer vi har. Vi har därför en god kontroll
över hur pengarna används i mottagarländerna.
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Förvaltningsberättelse
Beskrivning av hur Star for Life fullgjort sitt ändamål
Star for Life har under 2012 sammanlagda intäkter
på totalt 20 674 384 kronor (insamlade medel +
nettointäkten från konserter). Av dessa medel så
har 12 567 113 kronor direkt överförts till våra
mottagarländer, Sydafrika och Namibia. Dessa
medel har använts i mottagarländerna till att bedriva informations spridning om farorna med Hiv/
Aids samt stötta eleverna på Star for Life skolorna
med att ha en tilltro till sin egen framtid. Förutom
skolprogrammet så har också speciella projekt
startats under året, som bygger på att hjälpa eleverna med att kunna förverkliga sina drömmar. Ett
särskilt ”skill” program med konkret yrkesutbildningar har startats. Vidare så har medel avsatts för
elevers vidareutbildning. Elever som har ambitioner att vidareutbilda sig på Universitet eller andra
skolinstitut, kan söka medel för att betala avgifter
för dessa studier.
Förutom de överförda medlen till våra mottagarländer, så användes 4 937 023 kronor i Sverige
såsom ändamålskostnader i form av informationsspridning, management samt för monitorering och
uppföljning av verksamheterna. Totalt så gick 85
% av intäkterna till ändamålet.

Väsentliga händelser under året
PR resan i februari, som genomfördes i samregim med Sydafrikaresor, tillförde två stycken nya
skolsponsorer, nämligen Lindéngruppen AB samt
Barfota Beach AB.
Under året genomfördes på nytt en konsertturné.
Utfallet av konserterna blev positivt men ändå
mindre än budgeterat. Det skall dock framhållas
att en del av de insamlade medlen från företag och
privatpersoner uppkommit genom kontakter som

skapats under turnén och på så vis indirekt kan betraktas som en konsertintäkt. Ändamålet med konserterna är ju inte enbart att samla in medel utan
också att nå en bredare publik.

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets
slut
Under detta avsnitt så vill vi framhålla följande ekonomiska händelser som hänt under början av 2013
och som har påverkat vår ekonomi:
• Under januari erhöll vi 1,5 miljoner kronor genom kampanjen ”skänk din aktieutdelning till
välgörande ändamål.
• Under februari erhöll vi, som förmånstagare
hos Postkod Lotteriet, 10 miljoner kronor.
• Under mars erhöll vi 1,2 miljoner kronor från
Volvo Lastvagnar, såsom en intäkt från en auktionsförsäljning utav en nyproducerad lastbil.
Med ovannämnda bidrag, som influtit efter 2012, så
har Star for Lifes ekonomi stärkts på ett mycket tillfredställande sätt.

FRIIs kvalitetskod
Star for Life är medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) och som medlem har
Star for Life en skyldighet att årligen upprätta en
kvalitetskod rapport. Denna har upprättats och
finns publicerad på vår hemsida och ett exemplar
har översänts till FRII tillsammans med vår årsredovisning.

Förslag till vinstdisposition
Som framgår av den finansiella redovisningen så redovisar Star for Life ett överskott för 2012 på 878
693 kronor. Styrelsen beslutar att överskottet på
878 693 kronor överföres till ny räkning.
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Resultaträkning
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Balansräkning
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Förklaring till noter
Not 1, Värderingsprinciper:
Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen,
Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll. Tillämpade principer
är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Intäkter i form av biljettförsäljning intäktsförs när evenemanget äger rum. Spons-ring intäktsförs över den
period sponsringen avser, om sådan tid är bestämd. I annat fall sker intäktsföring när betalning erhållits eller om
avtal normalt finns vid fakturering. Försäljning av varor intäktsförs normalt vid leverans. All försäljning redovisas
efter avdrag för moms och eventuella rabatter.
Intäkter i form av gåvor intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Intäkter i form av
bidrag intäktsförs när villkoren för bidraget är uppfyllda. Om bidraget avser en bestämd tidsperiod periodiseras
bidraget över denna period.
Gåvor av pengar redovisas normalt enligt kontantprincipen. I den mån det på balansdagen finns löften om bidrag
från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Lager av handelsvaror:
Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Stiftelsens kostnader

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som föreningen har för att uppfylla sitt ändamål.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader innehåller föreningens kostnader för att samla in pengar.

Administrationskostnader
Administrationskostnader är sådana kostnader som uppkommer i arbetet med att administrera själva organisationen.
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Not. 2, Insamlade medel:
från företag
från organisationer
från föreningar
från vänortsskolor
från privatpersoner
Konsertintäkter, Marching for Life
Övriga insamlade medel
Totalt insamlade medel

2012
7 540 676
8 616 029
19 628
112 265
2 222 927
8 047 355
77 346
26 636 226

2011
7 805 673
4 262 495
60 870
232 808
981 034
8 128 696
56 546
21 528 122

(Av ovanstående medel har 10 511 525 kronor ( 2011: 9 342 880 kronor) insamlats via 90-konton.)
Not 3, Insamlingskostnader:
Konsertkostnader, Marching for Life
Resekostnader
Management fees
Kommunikation
Inhyrd personal
Konsultarvoden
Personalkostnader
Övriga insamlingskostnader
Totala Insamlingskostnader

5 961 842
221 350
0
14 566
0
6 277
1 123 054
72 438
7 399 527

3 954 654
292 434
192 500
16 580
39 648
32 875
727 012
47 560
5 303 263

Not 4, Ändamålskostnader:
2012
2011
Informationskostnader i samband
2 885 216
3 954 653
med konserter			
Reseomkostnader för möten och
216 110
270 320
uppföljning
Kommunikation
36 754
32 091
Hemsida och IT kostnader
17 511
96 503
Konsultarvoden
269 462
66 250
Advokatarvoden
45 483
57 466
Inhyrd personal
157 703
0
Personalkostnader
1 229 826
963 476
Övriga ändamålskostnader
80 278
14 035
Aktivitetsstöd Star for Life, Namibia
1 226 501
1 394 675
Aktivitetsstöd Star for Life, Sydafrika
11 225 612
9 434 914
Aktivitetsbidrag Sri Lanka barns vänner
115 000
0
Projektförberedelse Sverige
88 680
0
Totala Ändamålskostnader
17 594 136
16 284 383
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Not 5, Löner och ersättningar har uppgått till:

2012
2011
Styrelse (kostnadsutlägg)
29 041
28 927
Generalsekreterare
562 252
423 010
Övriga löner
1 530 501
1 161 691
Övriga ersättningar
24 738
3 500
			
Totala löner och ersättningar
2 146 532
1 617 128
Sociala avgifter och övrigt:
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionspremier
Löneskatt
Grupplivförsäkring
Övriga personal kostnader
Summa sociala avgifter och övrigt
Totala personalkostnader

605 440
116 552
78 001
3 815
1 474
805 282
2 951 814

499 013
0
0
2 250
6 609
507 872
2 125 000

Not 6, Administrationskostnader:
Lokalhyra
Kommunikation
Kontorsmaterial
Resekostnader
Svensk Insamlingskontroll årsavgift
FRII Medlemsavgift
Programvaror och support
Arvode Löneredovisningstjänst
Styrelseomkostnader
Personalkostnader
Konsultarvode
Försäkringspremier
Arvode resebyrå
Porton
Revisionsarvode
Övriga kostnader
Totala Administrationskostnader

2012
43.680
3.790
14.051
7.792
9.911
25.857
3.613
0
29.041
546.717
25.000
19.804
16.417
3.790
50.000
6.660
806.123

2011
42.840
3.135
7.569
22.577
5.000
3.000
6.173
26.759
28.927
405.585
0
2.078
34.746
4.838
11.250
3.163
607.640
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Not 7, Övriga fordringar
Konsertavräkning
Visakonto avräkning
Momsfordran
Övriga fordringar
Totalt övriga fordringar
Not 8, Upplupna kostnader
Och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Stimavgifter
Övriga upplupna kostnader
Totala upplupna kostnader

2012-12-31
30.263
1.741
414.766
2 760
449.530

2011-12-31
62.056
3.770
382.264		
1
448.091

2012

2011

153 214
113 825
250 000
162 444
679.483

109 654
84 221
244 459
136 067
574.401

Styrelsens underskrifter
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Star for Life Insamlingsstiftelse, org.nr 802425-7134
Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för Star for Life Insamlingsstiftelse för år 2012.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Star for Life Insamlingsstiftelse för år 2012.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som
är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte
att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll.
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten
i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid
vår granskning funnit att någon ledamot i styrelsen handlat i strid
med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i
stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har
handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller
stiftelseförordnandet.
Malmö den 14 juni 2013
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Willfors
Auktoriserad revisor
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Foton i årsredovisningen

Torleif Svensson: sidorna 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 22, 24 och 28
Rickard Lundquist: Framsidan, 11, 18, 20, 21
Monica Lindhe: sidan 19
Ntobeko Dlamini: nedersta bilden sidan 30, sidan 31.
Adam Haglund: foto Anders Dahlvig sidan 27
Produktion: Star for Life

Tryckproduktion: FS Grafiska AB, Malmö 2013 Andra upplagan
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Star for Life

-Vi stärker ungdomar

Star for Life
Postadress:
Stora Varvsgatan 6
211 19 MALMÖ

E-post: info@starforlife.org
Hemsida: www.starforlife.se

