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Förvaltningsberättelse 

 

Stiftelsens ändamål 

Av Stiftelsens stadgar, paragraf 2, framgår Stiftelsens ändamål: 

"Det övergripande målet med Stiftelsen är att stötta och inspirera människor till fortsatt 

utveckling trots medfödda eller förvärvade funktionshinder. Att genom bidrag och andra 

insatser ge stöd till individers möjlighet att upptäcka världen och sig själva efter sina 

individuella förutsättningar så alla kan ges chansen att utvecklas positivt såväl fysiskt 

och psykiskt som socialt och kulturellt. 

Stiftelsen skall verka för att öka intresset och förståelsen i samhället för nödvändigheten 

av att kunna erbjuda funktionshindrade möjlighet att kunna ta del av de sociala och 

kulturella sammanhang som andra människor deltar i. Stiftelsen skall vidare verka för 

en mer positiv syn på individens potential." 

 

Resultat och ställning 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Erhållna bidrag 148 391 64 110 140 784 81 785 70 741 

Redovisat resultat 99 239 -63 161 60 478 24 029 -51 907 

Balansomslutning 151 408 94 169 130 330 58 852 47 823 

Beviljade anslag 35 157 121 521 66 458 52 000 116 892 

 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Senaste åren har bjudit på helt nya utmaningar, men också möjligheter genom de 

anpassningar och omställningar som vi tvingats göra när vi inte kunnat mötas som förr. 

Det har inte bara varit en tid av förbud utan även en tid för reflektion och skapande av 

en del bättre vanor för många. När vi under året kunnat börja mötas igen har säkert de 

flesta av oss njutit av energin vi får av det personliga mötet och samspelet vilket vi 

såklart aldrig vill vara utan! Men vi har också vant oss vid att träffas på andra sätt; 

digitalt, på platser utomhus vi inte annars valt och kanske i lite mindre grupper som 

möjliggjort djupare samtal och möten. Vi värderar kanske också vår tid och våra nära 

och kära ännu mer. Låt oss ta med oss dessa erfarenheter när vi skapar det ”nya 

normala” som blir vår framtid.  
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Vi har också i Stiftelsen märkt att det inte skett lika många stora gruppaktiviteter eller 

resor, istället upplever vi i större utsträckning vårt närområde, utvecklar aktiviteter i 

hemmet och umgås i lite mindre konstellationer.   

Det är som alltid fint att summera och reflektera över årets bidrag och vad de inneburit 

för vår målgrupp. Vi är glada över att många barn får chans att uppleva något nytt, 

något de längtat efter eller något de verkligen behöver tack vare våra bidrag.  

Den 17 juli skulle Gustav fyllt 13 år, tonåring! Som vanligt firade vi med många kära 

vänner på Västra Kyrkogården i Göteborg, i strålande sol. Det är fint att Gustav fortsatt 

inspirerar och bidrar med glädje genom ”sin” Stiftelse, han hade tyckt om de skojiga 

saker som barnen tar sig för! Här nedan kan ni läsa om några av årets aktiviteter vi 

bidragit till. Vi ser fram emot ett nytt år då vi kommer kunna mötas fysiskt och att vi 

kommer får chans att välkomna till något spännande event till förmån för våra tappra 

barn och unga!  

 

Vi vill rikta ett varmt tack till alla som är med och stödjer vår verksamhet och gör 

skillnad för många människor. Ofta större skillnad än vi kanske kan förstå. Att få ta del 

av en aktivitet och ett sammanhang man länge längtat efter och kanske trott var 

ouppnåeligt ger energi och kraft långt efter att aktiviteten utförs. 

 

 

Utveckling, samvaro och läkning genom ridning 

Gemenskap, att känna sig behövd och att fylla ett syfte är något vi alla behöver, stora 

som små. 

För barn och unga med funktionsvariationer är detta extra viktigt. För många betyder 

gemenskapen med hästar inte bara ett miljöombyte och att man får umgås med djur, det 

ger honom även en bra träning och möjlighet att träffa andra barn. Hästarna blir en vän 

som aldrig sviker och som tar barnen dit de inte kan gå; in i skogen, över bäckar, nedför 

backar och över ängar.  

Kontakt med djuren och samspelet med en häst då man rider är läkande och utvecklande 

för många. Ett roligt och fint sätt att träna balans, styrka, stabilitet och tillit samtidigt 

som man rör sig och får många sinnesintryck genom dofter, ljud och känslan av frihet! I 

stallet möts man, tar hand om hästarna och får nya vänner. Stiftelsen har under flera år 

bidragit till just ridning och ridterapi för många och så även i år. Så här skriver en 

förälder om sin son Alexanders fina upplevelse: 

”Ridningen har gått bra och Alexander har fått sitta på en stor häst. Lite småläskigt i 

början men samtidigt kul att få sitta högt upp och titta ner på alla. Alex fick rida 1 gång 

i veckan med sällskap av sina assistenter som han älskar och litar på. Han var glad och 

exalterad medan personalen på gården skulle göra iordning och hämta fram hästen. 

Alexander kände på hästens rygg med händerna fram och tillbaka medan han red och 

”sjöng” samtidigt. Det var roligt för honom att ha en aktivitet att se fram emot varje 

vecka. De flesta dagarna på ridningen var roliga och bra dock var det ett par gånger 

där smärtorna och den grova sömnbristen tog över då var det mindre roligt. Tyvärr är 

sömnbrist och mag/tarmsmärtor en del av Alexander vardag som vi kämpar med 

dagligen. Trots det var det nog roligare att vara på hästryggen och göra något han 

gillar än att bara sitta hemma. Alexander gillar djur, höjder och uppmärksamhet. Att 

rida och känna hästen under sig var nog lite småpirrigt och coolt, speciellt när han hela 

tiden fick höra hur duktig han var. Bra balans- och bra fokusövning.  

Tack snälla ännu en gång för denna möjlighet.”  
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Vi har också valt att bidra till två ridskolor, i Göteborg och Stockholm som erbjuder 

ridning för Stiftelsens målgrupp. Genom att där bidra t ex till en ny ridskolehäst 

kommer många barn framåt få möjlighet till en mer meningsfull fritid, en ökad 

livskvalitet, bättre motorik och mycket mer.  

 

Frihet, fart och skoj i en lådcykel 

Att uppleva känslan av frihet på en cykel är ju underbart! Att kunna dela cykel med sina 

syskon och uppleva farten, vinden och alla dofter är dessutom extra kul och utvecklande 

för alla sinnen. Stiftelsen har i år bidragit med en lådcykel till Otis som nu kan vara med 

på familjens cykelutflykter även om han inte cyklar själv än. Även som transportmedel i 

vardagen spelar cykeln en viktig roll i familjen. 

 

Full fart på planen med Stockholm Frame fotboll! 

Alla barn ska ges möjlighet att utöva de sporter de vill eller är nyfikna på. Men för barn 

och unga med funktionsvariationer är det långt ifrån en självklarhet. Därför kändes det 

extra bra när vi för några år sedan hade vi möjlighet att vara med på ett hörn när Frame 

Fotbollen introducerades i Sverige och laget Stockholm Frame Fotboll bildades.  Frame 

Fotboll är en härlig lagsport som betyder oerhört mycket för spelarna, som alla har 

rörelsehinder. 

 

Spännande är det också! Mot slutet av november var det dags för Göteborg Open, en 

tävling som riktar sig till barn från sju år med någon form av funktionsvariation. Man 

tävlar i en rad olika idrotter och nytt för i år är Frame Fotboll!  Ett av lagen som deltog 

var just Stockholm Frame Fotboll och som fått bidrag till anmälningskostnaden av 

Stiftelsen. Det var strålande dagar med massor av energi i Göteborg – och glada och 

nöjda (och trötta!) spelare som reste hem med många nya minnen efter att ha spelat 

riktigt bra i en riktigt stor turnering! 

 

Play on Wheels 

Att bo i en kåkstad, ofta många personer på liten yta och dessutom kanske under svåra 

missförhållanden såsom missbruk och våld är för många omöjligt att föreställa sig. I 

kåkstäderna Langa och Gugulethu utanför Kapstaden i Sydafrika verkar Play on Wheels 

som fokuserar på att förbättra livet för barn och ungdomar med intellektuella och 

fysiska funktionsvariationer, en del av Project Playground. Play on Wheels fyller 10 år i 

år och vi är glada att kunna vara med på den viktiga resan mot att göra livet bättre för 

alla barn!  

 

Behovet av olika stöd till dessa barn är mycket stort och att få chans att kommunicera på 

sitt eget sätt och hjälp att bli förstådd är inte en självklarhet för alla, trots att det är 

grunden till så mycket utveckling och självklart också glädje. Stiftelsen har bidragit till 

visuella hjälpmedel för kommunikation för deltagarna på Play on Wheels och vi ser 

redan fantastisk utveckling i barnens sätt att kommunicera och göra sig förstådda. 

Självklart kommer detta vara ett fokus löpande framåt också, ser fram emot att följa 

deltagarna när de kan göra sig alltmer hörda och ta sin rätta plats! 

 

Vi verkar för en positiv samhällsutveckling mot ett mer inkluderande samhälle 

Stiftelsen verkar för att lyfta fokusfrågor för vår målgrupp i syfte att väcka reflektion 

och medvetande. Detta t ex kring rätten till assistans som för många är en förutsättning 

för att kunna göra sådant som borde vara allas givna rätt; tillgodose grundläggande 

behov, ta sig fram, delta i sociala sammanhang, röra på sig och känna delaktighet och 

glädje! I oktober uppmärksammar vi t ex Retts syndrom så oktober är Rett Syndrome 
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Awareness month och första onsdagen i oktober varje år firas internationella CP-dagen 

världen över för att synliggöra dem som lever med CP. Detta uppmärksammade vi med 

påminnelse om ett fint projekt vi bidragit till för några år sedan; när Josefine Steenari, 

född med en CP-skada besteg Kebnekaise.  

 

Och självklart ”rockade vi sockorna” på World Down Syndrome Day!  

Vi gjorde också poddpremiär i år då Elisabeth deltog i Passalens sjätte nummer av 

”Sauna sessions”. Vi pratade om föräldraskap och inkludering med Jenny från Our 

Mormal under ledning av Ia Kjellsdotter. Avsnittet finns att lyssna på Spotify! 

 

Tack till våra viktiga bidragsgivare! 

Vi vill tacka alla företag och privatpersoner som bidrar till stiftelsen. Alla bidrag når 

fram och gör stor skillnad. Våra trogna månadsgivare tillsammans med alla som ger en 

gåva då och då möjliggör så mycket gott! Ett fantastiskt exempel på eldsjälar Christer 

med personal som driver leksaksaffären Någorlunda Leksaker på Linnégatan i Göteborg 

har under flera år nu löpande donerat stiftelsen intäkterna från försäljningen av second 

hand-leksaker i butiken, så att barns lek kan ge glädje till ännu fler! Tack! 

 

Christina Befwe har under året valts in som ledamot i Styrelsen, ett välkommet tillskott 

med extra fokus på kommunikation och marknadsfrågor. Styrelsen har i övrigt varit 

oförändrad från tidigare år och har sammanträtt fem gånger under året; den 15 februari, 

11 april, 13 juni, 30 augusti och 6 december.  

 

Vi har löpande under året kommunicerat via Stiftelsens hemsida 

(www.gustavwhitefield.com), LinkedIn (Gustav Whitefield Memorial Fund), Facebook 

(Gustav Whitefield Memorial Fund) och även Instagram 

(@gustavwhitefieldmemorialfund) om våra aktiviteter. Vi har även skickat ut ett 

sammanfattande nyhetsbrev där vi delat de upplevelser vi möjliggjort under året. Vi är 

också mycket tacksamma för samarbetet med Jörn Schmoldt och Schmoldt film som 

helt utan kostnader för Stiftelsen producerar väldigt fina filmer som beskriver våra 

sponsorer och ändamål. 

 

Vi hoppas att kommande år kunna genomföra en föreläsningskväll i likhet med förra 

årets uppskattade arrangemang samt ytterligare sportevenemang för att samla in medel 

samt sprida kännedom om stiftelsen Vi planerar också att inrätta ett stipendium i 

Gustavs namn till en individ eller organisation som vill genomföra något speciellt 

projekt eller inspirerar andra på något utmärkande vis.  

Vi diskuterar löpande samarbeten med olika organisationer som jobbar med samma 

målgrupp för att bredda vårt nätverk. Visionen är att vi skall kunna bidra på olika sätt 

till fler och även större projekt med långsiktighet och till nytta och glädje för ännu fler. 

 

Vi har under året haft möjlighet att bidra till ett antal individers utveckling. Det är 

många fina resor, fysiskt såväl som psykiskt, som vi fått chans att underlätta. Vi skall 

fortsätta ge så många som möjligt chans att uppleva vad de faktiskt kan uppnå - med 

hjälp av mod, vilja, glädje och kärlek. 

 

 

 

 

http://www.gustavwhitefield.com/
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Stiftelsens verksamhet har letts av en styrelse med ledamöterna: 

Pia Angervall  Christina Befwe Marie Båge    

Fredrik Westlund Elisabeth Whitefield Joakim Whitefield 

 

Samt suppleant 

Magnus Ringberg 

 

 

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande balans- och 

resultaträkning med noter. 
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Resultaträkning 

 Not 2021 2020 

    Stiftelsens intäkter    

Erhållna bidrag  148 391 64 110 

  148 391 64 110 

    

Stiftelsens kostnader: 

 

   

Beviljade bidrag 2 -35 157 -121 521 

90-konto kostnad  0 -5 000 

Kostnad till Länsstyrelsen  0 -200 

Inköp av tröjor  -13 437 0 

Bankkostnader 3 -558 -550 

  -49 152 -127 271 

    

Redovisat resultat  99 239 -63 161 
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Balansräkning 

 Not 2021-12-31 2020-12-31 

Tillgångar    

 

Omsättningstillgångar 

   

    

Kassa och bank  151 408 94 169 

Summa omsättningstillgångar  151 408 94 169 

Summa tillgångar  151 408 94 169 

    

Eget kapital och skulder 

 

   

Eget kapital    

Fritt eget kapital  138 408 39 169 

Summa eget kapital  138 408 39 169 

    

Summa eget kapital  138 408 39 169 

    

Kortfristiga skulder    

Upplupen bidragskostnad  13 000 55 000 

Summa kortfristiga  13 000 55 000 

    

Summa eget kapital och skulder  151 408 94 169 

 

Eget kapital räkning 

  Eget kapital 

inkl årets 

resultat 

Ingående balans 2020-01-01   102 330 

Årets resultat   -63 161 

Utgående balans 2020-12-31   39 169 

Årets resultat   99 239 

Utgående balans 2021-12-31   138 408 

 

 



Insamlingsstiftelsen till minne av Gustav Whitefield 

Org nr 802477-7495 

 

 9 (10) 

Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och 

skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av 

inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Erhållna bidrag redovisas via resultaträkningen och beviljade bidrag skuldförs vid 

beslutstillfället och redovisas som en kostnad i resultaträkningen. 

Not 2 Stiftelsens beviljade bidrag 

 2021 2020 

   Project Playground (Play On Wheels) 8 257 28 155 

Madrasser  12 000 

Cykel och hjälm  2 818 

Ridning 4 700 5 000 

Cykel och simningskort  2 300 

Resa riskgymnasiet, inställd 2021 

Ridning för två personer 

Lådcykel 

Göteborgs handicapidrott 

Bräcke diakoni 

Wilma cykel 

Stockholm Ridklubb 

Badrullstol 

Frame fotboll 

Gunga 

Lindöparken gymnasieskola 

Beviljade anslag som inte blev av 

-25 000 

 

 

15 000 

 

 

15 000 

10 000 

4 200 

3 000 

 

 

25 000 

5 998 

10 000 

10 000 

30 000 

5 000 

 

 

 

 

-9 750 

-5 000 

   

Summa 35 157 121 521 

Not 3 Bankkostnader 

 2021 2020   

     Kostnader för bankavgifter Nordea 58 50   

Kostnader för Swish 500 500   

Summa 558 550   
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Not 4  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

 2021 2020  

        

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Inga Inga  

 

 

 

Göteborg  

 

 

   

Joakim Whitefield Elisabeth Whitefield 

Styrelsens ordförande 

 

 

   

Pia Angervall Christina Befwe 

  

 

 

 

  

Marie Båge Fredrik Westlund 

 

 

  

  

 

 

 

Vår revisionsberättelse har avgivits  

KPMG AB 

 

 

   

Filip Larsson 

Auktoriserad revisor 
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