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Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Dyslexiförbundet, 857204-1930, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2020.

Verksamheten
Dyslexiförbundet samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med
räknesvårigheter/dyskalkyli, anhöriga, och andra intresserade.
Dyslexiförbundet arbetar med rådgivning och stöd, har en omfattande informationsverksamhet,
bedriver intressepolitik och påverkansarbete, ordnar utbildning, möten, föreläsningar och
lägerverksamhet. På vissa håll i landet finns även ungdoms-verksamhet. Förbundet är en aktiv del av
svensk funktionshinders-rörelse och har även ett gott samarbete med andra svenska
dyslexi-organisationer.
Historik
Grunden till förbundet lades 1979 när FMLS (Förbundet mot läs- och skrivsvårigheter) startade som en
kamratstödjande förening. 1990 ombildades föreningen till en funktionshindersorganisation.
Kongressen 2016 beslutade om namnbyte till Dyslexiförbundet.

Allmänt om verksamheten
Medlemmar, lokalföreningar och distrikt
Den 31 december 2020 fanns 6 408 (6 552) medlemmar registrerade, varav 284 (330)
stödmedlemmar. Föregående års uppgifter inom parentes. Vid årets slut fanns 17 aktiva
länsavdelningar och 18 aktiva lokalföreningar
Förbundsstyrelse
Den nyvalda förbundsstyrelse som verkat under 2020 har bestått av:
Förbundsordförande - Bengt-Erik Johansson (till 19 oktober)
Vice förbundsordförande - Ann Byrhult-Pålsson
Ekonomiansvarig - Catrine Folcker
Ledamot - Lisbeth Flodman
Ledamot - Mige Lundahl
Ledamot - Sofia Everlöv
Ledamot - Elona Blomqvist
Suppleant - Gudbjörg Gudjonsdottir
Suppleant - Bengt Westling
Suppleant - Harri Åhman
Adjungerad har varit kanslichef Olov Berggren
Under året så har flera personer lämnat sina uppdrag av privata skäl. Gudbjörg Gudjonsdottir och
Sofia Everlöv lämnade sina uppdrag innan sommaren och Bengt-Erik Johansson avsade sig
uppdraget som förbundsordförande vid förbundsrådet 19 oktober 2020. Det innebär att viceordförande
Ann Byrhult-Pålsson gått upp som tillförordnad ordförande tills ny ordförande valts. Bengt Westling har
gått in som ordinarie ledamot vid möten sedan Sofia Everlöv avsade sitt uppdrag. Harry Åhman har
trätt in som ordinarie ledamot vid möten efter att förbundsordförande Benkt-Erik Johansson lämnade.
Styrelsen har under 2020 sammanträtt vid sex (6) tillfällen; 7- 8 mars, 17 maj, 29-30 augusti, 30
september, 25 oktober och 6 december. Alla möten utom det i mars har varit digitala under året.
Utöver dessa styrelsemöten har FS även haft några kortare avstämningsmöten under året.
Styrelsens arbetsutskott - AU
AU har under 2020 bestått av:
Förbundsordförande - Bengt-Erik Johansson (till 19 oktober)
Ekonomiansvarig - Catrine Folcker
Ledamot - Lisbeth Flodman
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Adjungerande har varit följande:
Vice ordförande - Ann Byrhult-Pålsson (från september 2020)
Kanslichef - Olov Berggren
AU har haft fyra (4) stycken sammanträden under året; den 29 januari, 5 maj 15-16 augusti och 17
november. Alla möten har skett digitalt.
Revisorer
De revisorer som verkat under 2020 utsågs av kongressen 2019.
Förtroendevalda internrevisorer är Inga-Lill Molin och Joakim Uppsäll-Sjögren. Baker Tilly Stockholm
KB har uppdraget att utföra revisionen av räkenskaperna. Mikael Jennel, auktoriserad revisor, är
huvudansvarig.
Valberedning
Ordinarie ledamöter i valberedningen:
Kjell-Åke Eriksson, sammankallande
Ingrid Andersson
Lars-Göran Lehrmark
Ulrika Ekman
Peter Ingelund
Ersättare i valberedningen:
Petra Forsgard
Beatrice Svan
Lars-Göran Lehrmark avsade sig uppdraget i valberedningen under hösten 2020. Ersättaren Petra
Forsgard har gått in som ordinarie ledamot.
Valberedningen har under hösten 2020 startat ett arbete för att hitta kandidater till fyllnadsval till
förbundsstyrelsen.
Arbetsgrupper
Förbundsstyrelsen har organiserat sitt arbete i olika arbetsgrupper eller olika ansvarsområden den
grupp som varit aktiv under året är framförallt ekonomigruppen.
Ungdomsansvariga i förbundsstyrelsen har fortsatt stötta ungdomssektionen dock har det inte varit
samma aktivitet och fysiska möten har blivit inställda delvis beroende på pandemin.
Extra kongress
Den 15 augusti 2020 kl 11,00 hölls en digital extrakongress med en fråga:
Förbundsstyrelsen önskar att få mandat fram till kongressen 2022 att besluta om förbundsordförandes
arvode och arbetstid.
Kongressen beslutade att ge detta mandat till förbundsstyrelsen. Det ledde till att förbundsstyrelsen tog
beslutet att inte längre ha en heltidsarvoderad ordförande, detta på grund av det tuffa ekonomiska
läget.
Förbundsråd
Den 18 oktober 2020 höll Dyslexiförbundet sitt förbundsråd. Med anledning av Corona pandemin hölls
förbundsrådet för första gången digitalt i Zoom. Detta möjliggjorde att vi hade representation från fler
länsavdelningar än vad vi brukar.
Föreningsutveckling och föreningskontakter
Vid kongressen 2019 beslutades om att dyslexiförbundet skulle satsa på att ha en heltidsarvoderad
förbundsordförande. Den heltidsarvoderade förbundsordföranden ansvarade för förbundsstyrelsens
kontakt med förbundets lokal- och distriktsföreningar. Tanken var att ordförande skulle resa ut till lokaloch distriktföreningarna och stötta dem i deras arbete med olika verksamheter men framför allt med
medlemsvärvning. Stödet var tänk dels som bollplank men även med konkreta insatser runt om i
Sverige som tillexempel att ordna rekryterande arrangemang, tillsammans med lokal- eller
distriktsföreningar, så som föreläsningar, bokbord och möten människor vid olika platser i samhället.
Förbundsordföranden kan även utbilda lokalföreningar i olika frågor som det behöver hjälp med
exempelvis medlemsregistret, Office 365 mm. Inga av dessa medlemsvärvande insatser har kunnat
genomföras på grund av pandemin. En utbildning hann genomföras i Borås i februari månad, innan
pandemin bröt ut.
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Då många av våra medlemmar även har problem att hantera nya digitala verktyg eller att tillgodogöra
sig information skriftligt har det tagit lång tid att ställa om till andra typer av arrangemang. Detta har lett
till att mycket verksamhet ute i landet som normalt brukar finnas mer eller mindre avstannat. Behovet
av hjälp för att ställa om var stort och är fortfarande stort ute i landet. Problem med att ställa om har
drabbat våra lokal-föreningar väldigt hårt och mycket av planerade arrangemang har brunnit inne.
Under våren 2020 var det planerat för en specifik satsning för att starta upp två distriktföreningar i
Småland, Kalmar och Kronoberg. Två stycken lokala kurser för medlemmar som ville starta
distriktföreningarna skulle hållas. Samtidigt skulle det även genomföras två medlemsvärvande
föreläsningar i respektive stad. Detta fick tyvärr ställas in, vilket tyvärr ledde till att inga nya distrikt
bildades.
Detta till trotts har dyslexiförbundet stöttat distrikt- och lokalföreningar genom att hjälpa till med bland
annat digitala årsmöten.
Den 18 oktober, dagen innan förbundsrådet hölls en digital föreläsningsdag där alla medlemmar i
förbundet var inbjudna. Där erbjöds bland annat utbildning inom medlemsregistret,
diskussionsseminarier om medlemsvärvning. Föreläsningar med våra projekt med mera. Dagen var
välbesökt och mycket uppskattad av medlemmar och våra lokalföreningar. Dessutom har det
genomförts ett möte gällande förbundets ekonomi vilken var öppen för distrikt och lokalföreningar.
Dyslexiförbundet har även självklart fungerat som bollplank i många frågor med distrikt och
lokalföreningarna dock lite knaggligare då det finns många problem med tekniken.
Ungdomssektionen
Under Verksamhetsåret 2020 har ungdomssektionen haft ett live möte i februari månad, med
anledningen av Corona pandemin har verksamheten bara varit via länk sedan. Det har varit ca 1 möte
i månaden fram till hösten 2020. Gruppen har minskat med två stycken och en har tillkommit. De har
även en Facebook- och Instagram konto som används för att förmedla om dyslexi.
Ungdomssektionen har bestått av 5 medlemmar under 2020
Sarah Berg (hoppade av i augusti)
Vanessa Juhlin
Amalia My Verbeek
Jonatan Blomqvist (hoppade av i september)
Rebecka Mårtensson (kom i augusti)
Medlemsregister
Medlemsregistret ligger till grund för debitering av medlemsavgifter, avgifter för och registrering till
seminarium samt för distribution av tidningen Läs & Skriv. Förbundet anlitar MyClub för den tekniska
lösningen.
Förbundskansli och administration
Förbundet har under året hyrt lokal på Spånga Torgvägen 4. Förbundet står för kontraktet och hyr ut
rum till Dyslexiföreningen, Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB) och förbundets
Stockholmsdistrikt.
Anställda på förbundskansliet under året:
Olov Berggren, kanslichef.
Inger Rålenius, informatör vid Skrivknuten.
Ester Hedberg, projektledare, intressepolitiska frågor och redaktör för tidningen L&S.
Nils Modig, kontorsservice (deltid).
Sara Rydin, hemsida och sociala medier och kansli (deltid).
Monica Rydin, medlemsregistret (deltid).
Rio Hellgren, assistent (deltid).
Helena Borges, projektledare Plugga med bilder (deltid)
Försäkringar
Dyslexiförbundet är anslutet till Folksams och Funktionsrätt Sveriges samlingsförsäkring, som gäller
för förbundet och dess föreningar beträffande verksamhet, brand, inbrott, ansvar, resor och
förmögenhetsbrott. I försäkringen ingår även en kollektiv olycksfallsförsäkring gällande alla
medlemmar.
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Komp & Assist AB
Organisationsnummer: 556364-1199
Verksamheten i Dyslexiförbundet helägda aktiebolag Komp & Assist AB har under året varit vilande.
Lisbeth Flodman utsågs att vara förbundets ombud vid bolagsstämman. Vid bolagsstämman utsåg
följande personer att utgöra styrelse.
Ordförande - Bengt-Erik Johansson
Ledamöter - Catrine Folcker samt Mats Åhlin
Som VD i bolaget utsågs Olov Berggren.
Bolagets målgrupp är i första hand personer med läs- och skrivsvårigheter. Bolaget ska bland annat
utveckla och bedriva handel med mjukvara, hårdvara, litteratur och publikationer. Bolaget ska även
erbjuda tjänster inom området informations och kommunikationsteknik samt anordna utbildning.

Intressepolitik
Yttrande, remissvar, pressmeddelanden och debattartiklar:
· Jan 2020: Debattinlägg, Förståelse viktigast vid läsning: Ett svar på debatten om att hjälpmedel
som talsyntes hindrar barn från att lära sig läsa. Skickades ut som pressmeddelande.
· Feb 2020: Remissvar på promemorian Möjlighet till betyg från årskurs 4 (U2019/04190/S) till
regeringskansliet.
· April 2020: Våra synpunkter på betänkandet om idéburen välfärd (SOU 2019:56), skickades till
Funktionsrätt Sverige för att bakas in i vårt gemensamma remissvar.
· Maj 2020: Yttrande över promemorian Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex
och samlevnad i lärarutbildningarna (U2020/00176/UH) till Utbildningsdepartementet.
· Maj 2020:Dyslexiförbundets synpunkter på utredningen om införandet av en 10-årig grundskola
(U2020:02) till regeringskansliet.
· Augusti 2020: Yttrande över utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgens S 2018:11
betänkande Framtidens teknik i omsorgens tjänst SOU 2020:14 till regeringskansliet.
· Sept 2020: Förslag till debattartikel om tvärprofessionella utredningar. Ligger (fastnat) hos
Danderyds logopedmottagning.
· Okt 2020: Pressmeddelanden om Dyslexiveckan, Stavgången och Formadinbokstav.
· Okt 2020: Vi uppmärksammar stämningen av Skolverket för nationella proven. Artikel på hemsidan
och i tidningen sprids på sociala medier och används bland annat av Stellan Gärde, Talreättsfonden.
· Nov 2020: Dyslexiförbundet om krav på tillgänglighet i beställ-tv, till Kulturdepartementet.
· Nov 2020: Dyslexiförbundets synpunkter på remissen En annan möjlighet till särskilt stöd Reglering av kommunala resursskolor (SOU 2020:42). Skickades till Funktionssätt Sverige för att
bakas in i vårt gemensamma remissvar.
Läsa, skriva, räkna - en åtgärdsgaranti.
Under 2020 infördes skriva garantin. Dyslexiförbundet arbetade hårt för att få läsa, skriva, räkna - en
åtgärdsgaranti att komma tillstånd. Vid ett möte med skolministern Anna Eklund den 24 februari
diskuterades införandet samt vikten av uppföljning av garantin och att den efterlevs i skolorna. Vid
möte påtalades även att dyslexiorganisationerna har en oro om att en del elever kommer missas och
inte få det stöd de har rätt till. Det var tanken att det skulle vara uppföljningsmöte kopplat till detta
under hösten, vilket inte blivit av på grund av pandemin.
Domar i 3 olika tingsrätter.
Under 2019 startade Talerättsfonden upp tre stämnings processer gentemot tre kommuner för att tre
elever nekats använda sina hjälpmedel vid de nationella proven. Processerna fortsatte under början av
2020. Dyslexiförbundet har under dessa processer samarbetat och stöttat Talerättsfonden och
eleverna. Under 2020 kom så domarna. I två av domstolsbesluten blev utfallet till kommunernas
förmån. Den tredje domen ansåg att kommunen gjort fel när eleven nekats att använda sina
hjälpmedel. Denna dom överklagades sedermera av kommunen och lyftes i förvaltningsdomstolen.
Tyvärr ändrade förvaltningsdomstolen tingsrättens dom och ansåg att kommunerna inte agerat fel i
frågan. En av eleverna kommer tillsammans med Talerättsfonden och Dyslexiförbundet gå vidare och
stämma skolverket i frågan.
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Möte med utbildningsminister om Nationella prov:
I slutet av februari träffade Dyslexiförbundet och systerföreningarna utbildningsminister Anna Ekström
för att diskutera Nationella proven. Anna Ekström var mycket uppmärksam och ställde många frågor,
men gav inga löften. Från Dyslexiförbundet deltog Bengt-Erik Johansson, Inger Rålenius och Ester
Hedberg.

Nationellt och internationellt arbete
Nationellt arbete
Dyslexiveckan 5-11 oktober:
Årets tema Rätten till begripliga texter knöt an till projektet Begriplig text som avslutades nov 2019. På
grund av corona-viruset fick förbundet flytta de flesta av Dyslexiveckans aktiviteter online. Centralt
arrangerades en serie om fem digitala föreläsningar som sammanlagt totalt drog 180 personer.
Föreläste gjorde: Johanna Kristensson, Helena Borges, Susanna Cederquist, Inger Rålenius och
Daniella Alm Heljeved.
Världsdyslexidagen och kampanjen #formadinbokstav den 8 oktober.
Syftet med Världsdyslexidagen är att öka medvetenheten om läs- och skrivsvårigheter. Dagen infaller
första torsdagen i oktober, det vill säga torsdagen under den Europeiska Dyslexiveckan, 5-11 oktober.
I Sverige har vi nu under fem år uppmärksammat dagen med kampanjen Forma din bokstav på
sociala medier. Vi uppmanar alla att forma och fotografera av "sin" bokstav och därefter dela den på
Facebook eller Instagram med hashtaggen #formadinbokstav.
Personalen på kansliet spelade in en film från ett zoomöte då alla formade bokstäver. Filmen spreds
på sociala medier. Hashtaggen #formadinbokstav har fått stor spridning. Intresset för dagen och
aktiviteten har hela tiden vuxit. 2020 spreds flera hundra bokstäver.
Dagen grundades för några år sedan av EDA (European Dyslexia Association) och BDA (Brittish
Dyslexia Association) initiativ till en internationell dyslexidag, Dyslexia Awarenes Day.
Kampanjen #stavamedoss - Stava med Dyslexiförbundet
I år införde vi en ny aktivitet under Dyslexiveckan - #stavamedoss. Vi uppmuntrade medlemmar och
andra att samlas för en utomhusaktivitet. Alla som var med fick fotografera eller filma från stavgången
och bästa bidraget belönades med gåstavar med Dyslexiförbundets logotyp.
Bok- och biblioteksmässan
Förbundet deltog i den digitala bokmässan som hölls under 2020. Ordförande Bengt-Erik Johansson
deltog i ett seminarium. Älskade dyslexi!. Normalt sett är bokmässan en viktig del i Dyslexiförbundets
verksamhet, då vi brukar vara närvarande med en monter där vi möter många lärare som i sin
profession vill diskutera frågor om dyslexi. Vi möter även många föräldrar samt mor och farföräldrar vid
bokmässa. Tanken var att vi vid bokmässan 2020 skulle satsa lite mer och haft ett dyslexitorg
tillsammans med de andra dyslexiförbunden. Detta för att nå ut till fler och kunna uppmärksamma
dyslexi och dyskalkuli ännu mer. Tyvärr så satte pandemin stopp för även detta.
Samarbetspartner
Under 2020 började vi arbeta med att attrahera företag att bli samarbetspartner till Dyslexiförbundet.
Det har hittills resulterat i att vi får ekonomiskt stöd från flera företag under hela 2021. Pengar vi kan
använda för att göra vardagen enklare för alla som har svårt att läsa, skriva och räkna.
Internationellt arbete
Nordiskt dyslexisamarbete
Kontakt med nordiska länder sker främst genom e-post, telefon och under det nordiska mötet. Normalt
brukar de nordiska ländernas träffas en gång per år för att utbyta erfarenheter och se på möjliga
samarbeten tillexempel genom att lyfta en gemensam viktig fråga i alla länder. 2020 så har tyvärr detta
samarbete legat på is på grund av pandemin.
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European Dyslexia Association (EDA)
EDA är en icke-statlig organisation med ett officiellt samarbete med UNESCO och en fullvärdig
medlem av Europeiska handikapp forumet (EDF). EDA har rådgivande status med International
Federation of Library Associations (IFLA). EDA arbetar över hela Europa med att lyfta och bevaka
frågor kopplat till dyslexi. EDA har 40 medlemsorganisationer i 25 europeiska länder.
Dyslexiförbundet har representant i EDA:s styrelse genom Bengt-Erik Johansson. Under 2020 har
även detta arbete legat på sparlåga på grund av pandemin. Dock har ett antal digitala styrelsemöten
genomförts.

Samarbete och samverkan
KFO
Dyslexiförbundet är medlem i Kooperationens förhandlingsorganisation - KFO. Möjligheter finns för de
av förbundets föreningar, som har anställd personal och som så önskar att få ett hängavtal på
förbundets medlemskap.
Funktionsrätt Sverige
Funktionsrätt Sverige är en paraplyorganisation för organisationer som samlar människor med
funktionsnedsättning och deras anhöriga. Dyslexiförbundet är ett av ett 46 medlemsförbund i
Funktionsrätt Sverige.
I Funktionsrätt Sveriges ordföranderåd har Bengt-Erik Johansson med Lisbeth Flodman som ersättare
representerat Dyslexiförbundet under 2020. Kanslichef Olov Berggren har varit med vid Funktionsrätt
kanslichefsmöten under 2020.
I Funktionsrätt Sveriges har även olika nätverk och grupper där många viktiga frågor inom
funktionshinderrörelsen diskuteras Dyslexiförbundet är med i följande nätverk
· Nätverk barn, familj skola Dyslexiförbundet representeras av Lisbeth Flodman, ordinarie och Mige
Lundahl ersättare
· Nätverk för hälso- och sjukvård i Funktionsrätt Sverige representeras Dyslexiförbundet av Elona
Blomqvist
Dyslexisamråd + SPSMs Dyslexiansvariga
Bengt-Erik Johansson ordinarie och Olov Berggren ersättare
Myndigheten för tillgängliga medier -MTM
Dyslexiförbundet är med i MTM:s brukarråd. Här kan vi lyfta frågor som vi ser är viktigast att
myndigheten behöver reflektera över men myndigheten kan även bolla med brukarna hur vi resonerar,
tänker och behöver. Dyslexiförbundet representeras här av Joakim Uppsäll-Sjögren.
ABF
Dyslexiförbundet är medlem i ABF. Vi samarbetar även med ABF i flera av våra medlemsutbildningar.
Lisbeth Flodman är representant för dyslexiförbundet vid ABF:s årsmöte samt vid ABF:s
studiekommittéträffar.
Folkspel
Dyslexiförbundet är medlem i folkspel för att de lokalföreningar som så önskar, skall kunna sälja
Bingolotter med mera. I år skedde även en extra utdelning till alla folkspels medlemsorganisationer.
Svensk Biblioteksförening
Dyslexiförbundet är medlem i Svensk Biblioteksförening.
Samråd med Skolverket
Här sitter Lisbeth Flodman med (utsedd av Funktionsrätt Sverige)
Samråd Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Här sitter Lisbeth Flodman med (utsedd av Funktionsrätt Sverige)
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Samråd med Statens Skolinspektion
Här sitter Lisbeth Flodman med (utsedd av Funktionsrätt Sverige)
Rådet för arbetsinriktad rehabilitering (RAR)
Bengt-Erik Johansson Ersättare (utsedd av Funktionsrätt Sverige)
Post- och Telestyrelsens Handikappråd
Dyslexiförbundet representerade av Harri Åhman Ordinarie och Bengt-Erik Johansson var ersättare.

Projekt
Begriplig text
Projektet avslutades sista november 2019. Boken 19 råd för att skriva begripligt kom från tryckeriet i
början av januari 2020 och har sedan delats ut samt sålts via webbutiken. Webbplatsen Begriplig text
och Facebook-sidan hålls aktuella.
EASIT
Dyslexiförbundet är partner i det internationella projektet EASIT (Easy Access for Social Inclusion
Training). Projektet undersöker framförallt hur audiovisuella medier (video, film och TV) kan göras
lättare att förstå genom textremsor, syntolkning och nyhetsförmedling på lättläst språk eller klarspråk.
Under 2020 har vi framförallt planerat för, samt börjat producera utbildningsmaterial för den som vill
lära mer om att göra film och tv mer tillgängligt. Materialet kan användas inom universitet och
högskolor, men är också anpassat för andra utbildningar eller den som vill studera på egen hand.
Materialet består framförallt av videofilmer. Dyslexiförbundet producerar mellan 10 och 15 filmer.
Projektet leds från UAB (Universitat Autónoma de Barcelona). Andra partners är universitet från
Tyskland, Italien och Spanien, samt en brukarorganisation och tv-station från Slovenien. Projektet
finansieras med EU-medel. Dyslexiförbundets representant i projektet är Ester Hedberg. Projektet har
under året också fått hjälp av Rio Hellgren
Standardiseringsarbete
Under året har Dyslexiförbundet via Funktionsrätt Sverige deltagit i SIS/TK Teckenrepresentation och
användargränssnitt samt på internationell nivå ISO SC35 WG5 och WG6. Vi deltar bland annat i
arbetet med en ny standard om text som är lätt att läsa och lätt att förstå. Från Dyslexiförbundet deltar
Ester Hedberg. Dyslexiförbundet bidrar med kunskaper och erfarenheter från projektet Begriplig text.
Plugga med bilder (Arvsfondsprojekt)
Under året har under året arbetat med att utveckla ett nyskapande läromedel designat utifrån barn och
unga med dyslexi. Målet är att skapa ett läromedels om gör det enklar och roligare att lära sig språk för
målgruppen och att målgruppen känner sig inkluderad. Under våren hölls medskapande kurser med
barn och unga med dyslexi som hade rekryterats från både dyslexiförbundets och FDBS medlemmar.
Kurserna fick avbrytas på grund av Covid-19. Som tur var hade vi kommit tillräckligt långt i
samskapandet för att gå vidare och testa pilotmaterialet i helklass i lågstadiet. Detta har genomförts
under höstterminen 2020 tillsammans med 10 olika klasser. Resultatet ser mycket lovande ut.
Det har skrivits flera artiklar om projektet i tidningen Läs och Skriv under året.
Projektet deltog också med en föreläsning under dyslexiveckan. Under hösten har också ett arbete
med att skapa ett digitalt verktyg. Det kommer innehålla både en webbportal med säljsidor och
möjlighet att köpa en årsprenumeration och ett inloggat läge där det finns handledning samt ett
underhållande och lärande webbspel.
Projektet har en egen hemsida pluggamedbilder.se (kan nås från Dyslexiförbundets hemsida också)
och FB och Instagram.
År 3 som startar i maj 2020 kommer fokus vara på spridning.
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Informationsarbete
Tidningen Läs & Skriv
Dyslexiförbundet tidning Läs & Skriv har under året kommit ut med fyra nummer och med en upplaga
på 13 000 exemplar. Tidningens innehåll, typografi och layout är speciellt anpassad för personer med
läs- och skrivsvårigheter. Många av artiklarna i tidningen finns upplagda på förbundets hemsida.
Läsaren kan lyssna på texterna genom att använda den inbyggda talsyntesen (som har medföljande
markör). Inloggade medlemmar kan ladda ner tidningen som pdf och läsa med talsyntesprogram i
egen dator eller telefon.
Redaktör - Marja Beckman och Ester Hedberg (nr 1 och 2). Ester Hedberg (nr 3 och 4).
Ansvarig utgivare - Bengt-Erik Johansson
Redaktionsråd - Marja Beckman (tom nr 2), Bengt-Erik Johansson (tom nr 3), Torbjörn Lundgren,
Inger Rålenius, Ester Hedberg och Sara Rydin
Teman för de fyra utgåvorna under året har varit:
· Nr 1 Högre utbildning
· nr 2 Distansstudier
· nr 3 Läsa och skriva på jobbet
· nr 4 Ögonen och dyslexi
Tidningen går ut till medlemmar och prenumeranter, som bland annat är bibliotek och
logopedmottagningar, speciallärare och specialpedagoger. Tidningen sänds gratis till landets 6 000
grundskolor. Antalet prenumeranter har varit i det närmaste konstant.
Tidningen delas ut i samband med mässor och andra publika evenemang. Tidningen är en viktig
komponent i Skrivknutens informationsverksamhet. Distrikt och lokalföreningar inom Dyslexiförbundet
ser till att tidningen sprids lokalt.
Föreningsbrev
Föreningsbrevet sänds till förbundets förtroendevalda och funktionärer samt till samtliga
länsavdelningar och lokalföreningar. Brevet skickas ut efter förbundsstyrelsens sammanträden.
Nyhetsbrev
Dyslexiförbundet har ett nyhetsbrev som förbundet skickar ut till alla som anmält sig för att får detta
nyhetsbrev på förbundets hemsida. Detta nyhetsbrev har underåret fått fler prenumeranter och vi når
ut till många olika grupper med detta nyhetsbrev.
Förbundets hemsida
Förbundets hemsida har grundinformation om förbundet, information och rådgivning från Skrivknuten,
en medlemssida samt artiklar från Läs & Skriv. Sara Rydin ansvarar för innehållet. Darub AB levererar
servertjänster.
Sidan följer grundläggande krav för tillgänglighet. Sidans besökare har dessutom möjlighet att få
texterna på hemsidan upplästa.
Förbundets hemsida fungerar också som hemsida för det avslutade projektet "Orden på jobbet". Det
avslutade projektet" Begriplig text" drivs ihop med andra förbund och har en egen hemsida. Projektet
"Plugga med bilder" har även det en egen hemsida.
Vi säljer också annonser som publiceras på vår hemsida.
Hemsidan hade under året 2020 130 000 besök (varje besökare kan göra ett eller flera besök). Det var
en uppgång med cirka nio procent jämfört med föregående år.
Därutöver ger förbundet visst stöd till de lokalföreningarna som har egna hemsidor.
Under december månad började ett visst arbete för att förbereda för ny hemsida 2021-2022.
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Sociala medier
Förbundet har en grupp och en sida på Facebook. Gruppen "dyslexi.org" är öppen för alla att ansluta
sig till, men inläggen modereras av Ester Hedberg och Sara Rydin. Gruppen "dyslexi.org" har idag
cirka 5100 användare (2019: 4 600 användare).
Förbundets Facebooksida sprider information från förbundets hemsidor samt relevant information från
andra aktörer. Sidan administreras av Sara Rydin, Rio Hellgren och Ester Hedberg. Dyslexiförbundet
egen Facebooksida har 4 900 följare (2019:4 800 följare). Den är förbundets viktigaste ingång till
hemsidan idag.
Förbundet har dessutom sidor på Twitter för politik, på LinkedIn för Förbundsnyheter och på
Instagram.
Projektet "Begriplig text" har ett eget konto på Twitter och Facebook. Projektet "Plugga med bilder" har
egna konton på Instagram och Facebook.
Skrivknuten
Rapport från Skriv-Knutens verksamhet 2020
Inför 2020 hade vi planerat in många möten och kurser under året. Med Covid-19 ställdes alla fysiska
möten in. Vi ställde tidigt om från fysiska träffar till digitala och har under året haft både möten,
familjesamtal, föreläsningar och webbinarier via Zoom och Teams. Det har fungerat över förväntan
bra.
Individuell och grupporienterad rådgivning och informationsverksamhet.
Skrivknuten tar varje vardag emot ca 10 eller fler telefonsamtal och 15 eller fler mail per dag, alla med
rådgivande syfte. Antalet samtal och mail med önskan om rådgivning och stöd är ungefär samma som
2019.
Det kommer även in många frågor via våra sociala kanaler: Facebook, Linkedin, Instagram och
Twitter. En initierande kontakt där kan sedan ge kontakt via telefon.
På Dyslexiförbundets hemsida har vi samlat Skrivknutens information under en flik. Vi lägger upp ny
fakta och information i de kanaler vi har.
En del av Skrivknutens verksamhet handlar också om att omvärldsbevaka, delta i diskussioner, svara
på frågor kring dyslexi och dyskalkyli på sociala medier.
Fram till mars månad tog vi emot ca 5 fysiska besök i veckan på Skrivknuten. Sedan i mitten av mars
är dessa besök istället digitala. Samtalen är med både vuxna, föräldrar, ungdomar samt lärare.
En stor fördel med digitala möten är att jag kunnat ha personliga digitala möte med personer från hela
Sverige.
Föreläsningar/ Webbinarier
I början av året hann vi hålla två föreläsningar innan pandemin satte stopp för det. Vi hade en
föreläsning för lärare på skolan Kulturama i Sickla och en för lärarstuderande på Örebro Universitet.
Sedan övergick vi till att hålla digitala föreläsningar, webbinarier istället.
Webbinarier hade vi sedan några under våren. Det blev ännu fler webbinarier under hösten.
Webbinarierna var både öppna föreläsningar som vi arrangerade samt slutna aktiviteter där vi bjudits
in av föreningar och olika kommuner, skolor. Även här har det varit mycket positivt att vi kunnat hålla
föreläsningar för deltagare oavsett var i landet de befinner sig.
Under hösten höll vi även två fysiska aktiviteter på kansliet då pandemin tillfälligt såg ut att klinga av.
Tillsammans med Dyslexiförbundet Stockholm stad och Stockholm distriktet arrangerade vi ett öppet
hus i Spånga och även under dyslexiveckan höll vi kansliet öppet en kväll. Ulrika Ekman var inbjuden
som gäst. Hon höll en uppskattad föreläsning om appar och vi svarade på allmänna frågor. Vi hade 25
deltagare på evenemanget.
Skriv-Knutens utställning i lokalerna i Spånga uppdaterar vi löpande med nytt material.
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Medlemsutbildningar och distrikt och lokalföreningar
Vi har under året haft medlemsutbildningar för våra olika lokalföreningar. Det har varit mycket viktiga
och informativa helgkurser. Vi fick tyvärr ställa in den sista inplanerade medlemsutbildningen på grund
av Covid-19. Stockholms, Sörmlands och Västmanlands distrikt är de enda som ännu inte gått
utbildningen.
Under året har vi även försökt återstarta Dyslexiförbundet Kronoberg och Kalmar distrikt. Ett flertal
kontakter har tagits och bokade möten Kalmar och Växjö satte vi vårt hopp till. Vi fick boka av men
hoppas mycket på 2021. Kontakterna finns kvar och processen kan tas vidare när pandemin är över.
Under två tillfällen under 2020, i april och september ringde vi runt till samtliga distrikt för att ge
uppmuntran och stöd och höra om läget i distrikten. Samtalen var mycket uppskattade av distrikten.
Allmän utåtriktad informationsverksamhet - att synliggöra Dyslexiförbundet
Vi träffade skolminister Anna Ekström 24 februari. Tillsammans Med FDB och Svenska
Dyslexiföringen diskuterade vi anpassningar på nationella proven och andra viktiga frågor för elever
med läs- skriv och matematiksvårigheter.
Vi har även följt rättsprocessen angående att tillåta anpassningar på nationella proven. Vi har
samarbetat med två jurister och hjälpt till att sprida information om rättsfallet.
Vi hade ett informationsbord på Solna konsthall under några veckor i samband med en annan
utställning om LasseMaja.
Skrivknuten medverkar i redaktionen för vår tidning Läs & Skriv.
Vi deltog i projektet Plugga med bilder och hade möte med föräldrar och barn vid några tillfällen. När
pandemin kom fortsatte vi i stället att ha samtal med några av familjerna via videomöten.
Vi har gjort användartester och varit på möten med Begripsam AB och föreningen Begripsam. Vi har
testat tillgänglighet beträffande hemsidor och IT tjänster åt olika myndigheter och företag.
Vi har haft samtal med CSN, Trafikverket, Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter för att påtala
olika brister i stöd och anpassningar för vår målgrupp.
Under hösten medverkade Inger Rålenius i Dyssepodden, ett inslag som fick stor spridning.
Vi har under året arrangerat Digifika med aktiva medlemmar.
Mässor och konferenser
Alla planerade mässor och konferenser blev inställda och framflyttade till 2021. Nedan är några viktiga
mässor som vi skulle medverkat på men som blev inställda.
· SETT-dagarna (en skolmässa med teknikinriktning i Kista) är en viktig mässa för oss. Vi delar
monter med Svenska Dyslexiföreningen -en fördel för bägge föreningarna.
· Svenska Dyslexiföreningens nordiska dyslexikongress
· Bli vän med det skrivna ordet
· NPF dagarna med Attention
· Bokmässan
Deltagande i referens-och samverkansgrupper
Vi deltog i uppdateringen och revideringen av Läskpärmen, ett samverkansprojekt mellan oss och våra
systerföreningar, föräldraföreningen dyslektiska barn FDB.
Vi deltog i SPSMs grupp för att ta fram ett nytt studiematerial för tidiga insatser, ett studiepaket som är
en del av läsa-skriva-räkna-garantin.
Vi är representerade i SVT's brukarråd
Vi samverkar med Föreningen Begripsam och DigiKogs expertråd
Vi är med i Teletals brukarråd
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Utveckling, fortbildning, kontaktskapande
Under året har vi varit på några konferenser inom våra kärnfrågor. Vi arbetar kontinuerligt med egen
fortbildning inom området. Vi bevakar och följer upp nyheter inom läs- och skriv och
matematiksvårigheter.
Vi underhåller och bygger kontaktnät med myndigheter och organisationer. Vi har bland annat fått
hjälpmedlet OrCam. En informations-och demonstrationskväll fick ställas in.
Vi hjälper löpande till att hitta testpersoner till användare-test av hemsidor och it tjänster mm.
Inger Rålenius, rådgivare på Skrivknuten sedan 27 år, gick i pension vid årsskiftet. Hennes
efterträdare är Helene Kindstedt.

Ekonomi
2020 har varit ett tufft år från ekonomiskt perspektiv. Redan vid årets start så beslutade
förbundsstyrelsen om att vidta vissa besparingar kopplat till hur budgeten för året såg ut. Bland annat
så avsade sig förbundsstyrelsen de största delarna av sina arvoden. Ekonomin följdes extra noga
under året av ekonomiansvarig och kanslichef och en åtgärdsplan arbetades fram redan i januari för
att kunna aktiveras beroende på hur utfallet följde budget. Detta för att enklare kunna vidta åtgärder
om förbundsstyrelsen såg att de satsningar som kongressen och förbundet ville göra inte föll väl ut.
Innan sommaren såg förbundsstyrelsen att det prognostiserade resultatet skulle bli ett allt för stort
minusresultat. Vilket ledde till att flera åtgärder sjösattes. Bland annat påkallades en extrakongress där
förbundsstyrelsen bad om mandat att avsluta uppdraget som heltidsarvoderad ordförande. Andra
åtgärder som vidtogs var att ansöka om korttidsvecka för två av våra anställda, Ester Hedberg samt
kanslichef Olov Berggren. Tillväxtverket godkände denna ansökan.
Det är flera orsaker som lett till att ekonomin blivit tuffare än väntat men de största orsakerna är:
·
·
·
·

Satsning på att värva flera nya medlemmar uteblev, medlemsantalet ökade inte i förväntad takt.
Sponsringen påverkades och vi fick inte in sponsorer som vi tänkt.
Flera projektansökningar fick avslag sent i processerna.
Pandemin vilket påverkat många av förbundets aktiviteter och satsningar.

Förbundsstyrelsen har även fattat långsiktiga beslut för att kunna öppna upp för andra möjligheter till
intäktskällor. Bland annat har det beslutats att efter nästa kongress ska det öppnas ett 90-konto för att
möjliggöra för olika typer av gåvor och bidrag som kräver dessa konton. Förbundsstyrelsen ser det
fortsatt viktigt att finna nya vägar till finansiering men även att viktigt att arbete med ökan antal
medlemmar och fler aktiva föreningar ute i landet, att tillexempel vara med i postkodslotteriet eller
öppna upp för gåvor.
Intäkter
Dyslexiförbundets viktigaste intäkter är medlemsintäkterna och vårt stadsbidrag. Medlemsintäkterna
hamnade 2020 på 836 700 kr. Den största intäkten är vårt stadsbidrag från socialstyrelsen som även
bygger på antalet medlemmar och aktiva föreningar ute i landet. 2020 fick vi ett stadsbidrag på 2,9
Mkr. Dyslexiförbundet får även stadsbidrag för skrivknutens verksamhet i form av ett särskilt bidrag
från utbildningsdepartementet via Skolverket. 2020 så låg detta bidrag på 1 Mkr.
Bokslut 2020
Årets verksamhet landar på ett underskott på ca 300 000 kr. Detta är ett stort underskott, men genom
de åtgärder förbundsstyrelsen vidtagit under året så har det mer än halverats gentemot prognosen vid
halvårsskiftet.
Kopplat till det tuffa ekonomiska läget har Förbundsstyrelsen vid extrakongressen i augusti och
förbundsstämman ökat transparensen genom att lägga mer tid på att gå igenom och förklara
ekonomin för distrikt och lokalföreningarna. Förbundsstyrelsen anordnade även en extra
informationsträff där alla fick tillgång till budget för 2019, för 2020 samt 2021 (även om 2021 års
budget ej var beslutad av förbundsstyrelsen).

Dyslexiförbundet

12(20)

857204-1930

Slutord - Ett annorlunda men spännande år
2020 har varit ett väldigt speciellt år och årets verksamhet har påverkats mycket av den pågående
pandemin.
Det har bland annat lett till att förbundet fått ställa om till mer digitalverksamhet vilket har varit
utmanande och spännande på olika sätt.
Mycket tid och arbete har lagts på att ordna olika digitala arrangemang så som digitala föreläsningar
för allmänhet och medlemmar och digitala utbildningstillfällen för medlemmar. De flesta årsmöten och
styrelsemöten på nationell, distrikts och lokal nivå har ställts om till digitala möten förbundsstyrelsen är
tacksamma för allas engagemang att anamma nya mötesforum.
Förbundsstyrelsen hade för avsikt att satsat på mer aktiviteter för medlemmarna. Tanken var att
förbundsordförande Bengt- Erik Johannson skulle åka ut till flera distrikt- och lokalföreningar för att
medverka i olika lokala arrangemang. Tyvärr kom Corona pandemin emellan och ville annat.
Förbundet blev intvingade i digitala mötesrum som övriga samhället.
2020 var även första året på många, många år som vi inte anordnade en egen mässa. I stället
anordnades en digital utbildningsdag för alla förbundet medlemmar. Bland annat erbjöd utbildning i
medlemsregistret men även Office 365.
Pandemin har inte bara påverkat förbundets verksamhet utan har även medfört att våra planerade
satsningar att få in sponsorer samt ökat medlemsantal har uteblivit vilket i sin tur påverkat förbundets
ekonomi negativt. 2020 har därmed kantats av återhållsamhet och besparingar. Det har lett till att
förbundsstyrelsen behövt ta många tuffa beslut kopplat till vårt ekonomiska läge. Bland annat var
förbundsstyrelsen tvungen till att fatta beslut om att vi inte kunde fortsätta med en heltidsarvoderad
ordförande.
Arbetet med att få bättre kontroll och bättre insyn i ekonomin har fortsatt under 2020. Vi kan nu följa
och se vad olika aktiviteter och saker kostar. Vi har nu även två års ekonomiska data bakåt att kunna
följa och jämföra med. Det leder även till att förbundsstyrelsen får lättare att koppla ekonomin till när vi
planera förbundets verksamhet. Internt i förbundet, fortsatte diskussionerna hur och på vilket sätt vi
alla bidrar till våra gemensamma mål, vilket gör oss till ett förbund. Förbundet har även tagit fram en ny
gemensam verksamhetsplan vilken beslutades om på kongressen 2019 och som började gälla 2020
och gäller fram till nästa kongress. Både förbundet (likväl lokalt som nationellt) och kansliet arbetar
utifrån denna verksamhetsplan.
Förbundsstyrelsen har även under året haft många diskussioner att vi behöver anpassa kostymen till
förbundets storlek och hur vi ska kunna utvecklas och bli det moderna förbund vi önskar vara.
Intressepolitiskt har det tyvärr varit ett mellanår med det beror även mycket på den pågående
pandemin. Vi har dock varit med och svarat på flera remisser under året och haft dialog med
utbildningsdepartementet i februari.
Förbundsstyrelsen vill tacka alla ute i landet, i våra lokal- och distriktföreningar som lagt ner så mycket
arbete på våra frågor, att engagera medlemmar, ordna verksamhet och att göra förbundet mer digitalt.
Det finns en stor ödmjukhet och tålmodighet för detta speciella år och att kanske inte allt alltid blir som
man hoppas på ute i hela landet. Detta till trots så har Dyslexiförbundet positiva handlingskraft gett
ökad acceptans och resultat för våra frågor på flera olika håll i samhället.
Förbundsstyrelsen vill tacka för förtroendet att leda Dyslexiförbundet framåt.
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Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Eget kapital
Soliditet, %

2020
8 136 874
-272 114
164 512
7

2019
9 995 249
-2 246 420
436 626
15

2018
12 987 447
-320 763
2 683 046
42

Belopp i kr
2017
10 783 305
1 964 802
3 003 809
49

Förändringar i eget kapital
Eget kapital vid årets ingång
Årets resultat
Eget kapital vid årets utgång

2020-12-31
436 626
-272 114
164 512

Resultatdisposition
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 164 512 kronor disponeras enligt följande:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt

436 626
-272 114
164 512

disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa

164 512
164 512

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

2

8 136 874
798 141
8 935 015

9 995 249
603 299
10 598 548

-4 514 143
-4 666 821

-6 436 664
-6 400 406

-22 417
-1 579
-9 204 960

-12 410
-12 849 480

-269 945

-2 250 932

-2 169
-2 169

5 850
-1 338
4 512

Resultat efter finansiella poster

-272 114

-2 246 420

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

-272 114

-2 246 420

-272 114

-2 246 420

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

3

Skatter
Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

4

58 124
58 124

45 602
45 602

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

5

119 266
119 266

119 266
119 266

177 390

164 868

96 318
12 743
7 708
363 852
480 621

111 503
12 147
21 158
681 892
826 700

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

1 552 439
1 552 439

1 980 678
1 980 678

Summa omsättningstillgångar

2 033 060

2 807 378

SUMMA TILLGÅNGAR

2 210 450

2 972 246

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

436 626
-272 114
164 512

2 683 046
-2 246 420
436 626

Summa eget kapital

164 512

436 626

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

451 139
9 777
316 906
1 268 116
2 045 938

428 174
4 341
563 290
1 539 815
2 535 620

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 210 450

2 972 246

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer

År
5

Definition av nyckeltal
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader.
Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Dyslexiförbundet.

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad
Nettoomsättning per rörelsegren
Medlemsavgifter
Info-verksamhet och material
Deltagaravg, kurs o konferens
Bidrag och gåvor
Annonsintäkter på hemsidan
Annonsintäkter L & S
Försäljning/prenumeration L & S
Övrigt
Summa

2020-01-012020-12-31
836 720
75 869
73 560
6 766 556
302 403
78 170
3 596
8 136 874

2019-01-012019-12-31
779 565
68 540
456 977
8 309 355
22 100
274 700
78 410
5 602
9 995 249
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Not 3 Personal
Personal
Medelantalet anställda
Summa

2020-01-012020-12-31
9
9

2019-01-012019-12-31
15
15

2020-01-012020-12-31
3 396 493
3 396 493
1 239 332
358 440

2019-01-012019-12-31
4 590 160
4 590 160
1 718 086
317 469

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar:
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31

2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
Vid årets slut

107 024
34 939
141 963

61 765
45 259
107 024

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning anskaffningsvärden
Vid årets slut

-61 422
-22 417
-83 839

-49 012
-12 410
-61 422

58 124

45 602

2020-12-31

2019-12-31

119 266
119 266

119 266
119 266

Redovisat värde vid årets slut

Not 5 Andelar i koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Bolagets egna kapital uppgår till 91.511 kr, varav -21.768 kr utgör årets resultat.
Förbundet är en moderförening men med undantagsreglerna i Årsredovisningslagen 7 kapitlet 3 §
upprättas ingen koncernredovisning.

Dotterföretag / Org nr / Säte
Komp och Assist AB 556364-1199

Antal
andelar
2 500

i%
100

Redovisat
värde
119 266
119 266
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Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Avgående tillgångar
Redovisat värde vid årets slut

2020-12-31

2019-12-31

-

444 150
-444 150
-
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Underskrifter
Spånga

Catrine Folcker
Förbundsordförande

Ann Byrhult-Pålsson
Vice Ordförande

Joakim Uppsäll-Sjögren
Ekonomiansvarit

Lisbeth Flodman

Mige Lundahl

Elona Blomqvist

Bengt Vestling
Vår revisionsberättelse har lämnats den

Mikael Jennel
Auktoriserad revisor

2021

Inga-Lill Molin
Revisor

Kommentar:
Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma
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Revisionsberättelse
Till kongressen i Dyslexiförbundet
Org.nr 857204-1930

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Dyslexiförbundet för räkenskapsåret 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2020 och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar
samt Medrevisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.
Den auktoriserade revisorns ansvar
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för min revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte
längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
Medrevisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande
förbundets vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Dyslexiförbundet för räkenskapsåret 2020.
Vi tillstyrker att kongressen behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande förbundets vinst eller förlust, och
det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande förbundets vinst
eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande förbudets vinst eller
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med förbundets stadgar.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot förbundet.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om
ansvarsfrihet.

Stockholm

_________________________________
Mikael Jennel
Auktoriserad revisor

_________________________________
Inga-Lill Molin
Revisor
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Activity log
E-mail invitation sent to catrine.folcker@dyslexi.org
2021-04-22 14:38:23 CEST,
Clicked invitation link Catrine Folcker
Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-G970F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/14.0
Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36,2021-04-22 15:32:52 CEST,IP address: 213.166.166.88
Document viewed by Catrine Folcker
Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-G970F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/14.0
Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36,2021-04-22 15:32:53 CEST,IP address: 213.166.166.88
Document signed by CATRINE FOLCKER
Birth date: 1973/07/30,2021-04-22 15:33:35 CEST,
E-mail invitation sent to ann.byrhult-palsson@dyslexi.org
2021-04-22 15:33:36 CEST,
Clicked invitation link Ann Byrhult-Pålsson
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-04-22 16:40:30 CEST,IP address: 83.233.139.208
Document viewed by Ann Byrhult-Pålsson
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-04-22 16:40:31 CEST,IP address: 83.233.139.208

Document signed by ANN BYRHULT PÅLSSON
Birth date: 1959/07/10,2021-04-22 16:41:52 CEST,
E-mail invitation sent to joakim.uppsall-sjogren@dyslexi.org
2021-04-22 16:41:53 CEST,
Clicked invitation link Joakim Uppsäll-Sjögren
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36,2021-04-22
16:43:43 CEST,IP address: 185.76.9.52
Document viewed by Joakim Uppsäll-Sjögren
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36,2021-04-22
16:43:43 CEST,IP address: 185.76.9.52
Document signed by JOAKIM UPPSÄLL SJÖGREN
Birth date: 1974/08/01,2021-04-22 17:12:55 CEST,
E-mail invitation sent to lisbeth.flodman@dyslexi.org
2021-04-22 17:12:56 CEST,
Clicked invitation link Lisbeth Flodman
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:87.0) Gecko/20100101 Firefox/87.0,2021-04-22 17:15:41 CEST,IP address: 213.64.41.180
Document viewed by Lisbeth Flodman
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:87.0) Gecko/20100101 Firefox/87.0,2021-04-22 17:15:41 CEST,IP address: 213.64.41.180
Document signed by LISBETH FLODMAN
Birth date: 1955/10/09,2021-04-22 17:16:56 CEST,
E-mail invitation sent to mige.lundahl@dyslexi.org
2021-04-22 17:16:57 CEST,
Clicked invitation link Mige Lundahl
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/87.0.4280.163
Mobile/15E148 Safari/604.1,2021-04-22 18:51:40 CEST,IP address: 217.115.63.154
Document viewed by Mige Lundahl
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/87.0.4280.163
Mobile/15E148 Safari/604.1,2021-04-22 18:51:41 CEST,IP address: 217.115.63.154
Document signed by MIGE LUNDAHL
Birth date: 1970/01/15,2021-04-22 18:52:39 CEST,
E-mail invitation sent to elona.blomqvist@dyslexi.org
2021-04-22 18:52:40 CEST,
Clicked invitation link Elona Blomqvist
Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SAMSUNG SM-G950F Build/PPR1.180610.011) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
SamsungBrowser/9.2 Chrome/67.0.3396.87 Mobile Safari/537.36,2021-04-23 09:25:55 CEST,IP address: 83.185.87.113
Document viewed by Elona Blomqvist
Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SAMSUNG SM-G950F Build/PPR1.180610.011) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
SamsungBrowser/9.2 Chrome/67.0.3396.87 Mobile Safari/537.36,2021-04-23 09:25:56 CEST,IP address: 83.185.87.113
Document signed by ELONA BLOMQVIST
Birth date: 1973/05/06,2021-04-23 09:27:29 CEST,
E-mail invitation sent to bengt.westling@dyslexi.org
2021-04-23 09:27:30 CEST,

E-mail invitation sent to bengt.westling@dyslexi.org
2021-04-26 10:16:04 CEST,
E-mail invitation sent to bengt.westling@dyslexi.org
2021-04-29 10:55:39 CEST,
Clicked invitation link Bengt Westling
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
Edg/90.0.818.46,2021-04-29 12:19:33 CEST,IP address: 213.89.42.29
Document viewed by Bengt Westling
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
Edg/90.0.818.46,2021-04-29 12:19:33 CEST,IP address: 213.89.42.29
Document signed by BENGT VESTLING
Birth date: 1953/05/31,2021-04-29 16:23:49 CEST,
E-mail invitation sent to mikael.jennel@bakertillystockholm.se
2021-04-29 16:23:50 CEST,
Clicked invitation link Mikael Jennel
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36,2021-04-30
09:48:31 CEST,IP address: 185.45.120.6
Document viewed by Mikael Jennel
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36,2021-04-30
09:48:32 CEST,IP address: 185.45.120.6
Document signed by Claes Mikael Jennel
Birth date: 1966/03/21,2021-04-30 09:52:11 CEST,
E-mail invitation sent to ingalill2006@gmail.com
2021-04-30 09:52:12 CEST,
E-mail invitation sent to ingalill2006@gmail.com
2021-05-03 08:50:33 CEST,
Clicked invitation link Inga-Lill Molin
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36,2021-05-03
22:57:58 CEST,IP address: 46.246.105.11
Document viewed by Inga-Lill Molin
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36,2021-05-03
22:57:59 CEST,IP address: 46.246.105.11
Document signed by INGA-LILL MOLIN
Birth date: 1951/07/26,2021-05-04 00:04:27 CEST,
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