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Nytt nyhetsbrev från
Radiohjälpen
Det har varit en intensiv vår med bl a
en helt ny kampanj, kampen för ett
fungerande system för SMS-gåvor
och framtagande av en ny revisionsinstruktion. Hungerhjälpen har tagit
mycket av vår tid i anspråk och
resulterat i en nytt format för
insamling som vi nu håller på att
utvärdera.
Inför sommaren försöker vi nu göra
en kort sammanfattning av de
viktigaste händelserna under våren
och återkommer med mer
information efter semestrarna i
augusti.
Per Byman

Styrelsemötet i maj
Vid Radiohjälpens styrelsemöte den
fattade styrelsen beslut om att stödja
33 projekt om totalt 33 282 916
kronor. 5 av dessa projekt fick stöd
från Musikhjälpen (totalt 7 502 912
kronor), 3 projekt från Hungerhjälpen
(6 000 000 kronor) och 23 projekt
från Världens Barn 2012 (18 842 085
kronor). Övriga projekt fick stöd från
andra fonder.
För de nationella projekten
godkändes 21 projekt från
Radiohjälpsfonden (totalt 2 820 050
kronor) och 22 från Victoriafonden
(2 746 501 kronor).

Hungerhjälpen blev en stor framgång
trots sitt nya format. Utbildningsradion gjorde en stor satsning med tre
dokumentärer om undernäring och vi
gick ut med en stor
informationskampanj till Sveriges
gymnasieskolor.
Själva galan var också i ett helt nytt
format, med en yngre målgrupp i
fokus. Totalt samlade Hungerhjälpen
in över 13 miljoner kronor och även
om den största delen av pengarna
bestod av Aviciis donation så var det
en stor framgång att kunna engagera
så många unga människor i arbetet.
Under hösten kommer nu en
kvittofilm att spelas in i Zambia, där
den vinnande insamlingsidén (Tibble
FN-förening) tillsammans med Avicii
och ett filmteam besöker ett av
projekten som fått medel från
Hungerhjälpen. Resultatet kan ses i
SVT under hösten.
Hittills har totalt 4 projekt i Niger,
Somalia, Kenya och Zambia fått stöd
från Hungerhjälpen. Ytterligare
ansökningar kommer att behandlas av
Radiohjälpens styrelse i september.

Musikhjälpen
Den 31 maj sändes programmet
Återträffen med programledarna från
Musikhjälpen 2012. Under en dag i
P3 pratades det om vad som uppnåtts
under året och hur planerna ser ut för
Musikhjälpen nästa år. Det avslöjades
bland annat att buren kommer att stå
i Göteborg i december.

Internationell verksamhet
Temat för årets Musikhjälpen
kommer att släppas senare under
hösten. Nytt för i år är, att
Radiohjälpen kommer att ta in de
första ansökningarna redan under
november (sannolikt ansökningsdatum 30/11 men vi återkommer
med mer information om det) och att
styrelsen kommer att fatta de första
besluten redan vid sin planeringsdag i
januari 2014, detta för att möjliggöra
en snabbare start av projekten.
För Musikhjälpen 2012 samlades som
tidigare meddelats in 23 301 823
kronor. Efter brytdatumet den 31
januari har det kommit in ytterligare
ungefär 1,9 miljoner som enligt
styrelsebeslut kommer att föras till
Musikhjälpen 2013.

SMS-gåvor
Som vi tidigare har informerat, berörs
alla organisationer av
telefonoperatörernas tolkning av den
nya betaltjänstlagen som omöjliggör
gåvor via SMS utan att först registrera
sig. Operatörerna har gemensamt
skapat bolaget WyWallet som vill
hantera svenska folkets SMS-gåvor.
WyWallet införde den 1 juni ett nytt
system för hantering av gåvor.
Lösningen innebär att
privatabonnenter vid sms-köp
informeras om att de handlat via
mobiloperatörernas betaltjänst
WyWallet och att de vid nästa köp
accepterar att framtida smsbetalningar går via WyWallet.
Så här går det till när man blir kund:
•

•

Gör ett första köp med sms,
precis som tidigare.
Kostnaden hamnar på din
mobilfaktura.
I samband med betalningen
får du ett sms med
information om att du

•

•

vid nästa sms-betalning
accepterar tjänstens villkor
och blir kund till WyWallet. I
sms:et finns även en länk till
mer information om
WyWallets villkor.
Att använda tjänsten kostar
inget extra och betalningen
sker som vanligt via din
mobilfaktura.
Det går när som helst att
avregistrera sig från tjänsten.

Källa: WyWallet

Rapportering
Den 30 juni är ett stort
rapporteringsdatum för många av
Radiohjälpens projekt. Det är många
rapporter som kommit in de senaste
dagarna och vi ber om förståelse för
att det kan ta lite tid innan vi gått
igenom samtliga rapporter.
Generellt har efterlevnaden av
rapporteringsdatum blivit mycket
bättre det senaste året och vi vill tacka
alla organisationer som arbetar hårt
för att uppfylla alla avtalsvillkor. Det
är flera som inkommit med
förfrågningar om förlängda
rapporteringstider och så länge som
förfrågan inkommer innan rapporten
skulle ha inkommit och det finns
rimliga skäl för en försening försöker
Radiohjälpen hantera sådana
ansökningar i positiv anda.
Vi ber också alla organisationer att
tydligt ange projektnummer när
rapporterna skickas in. Även i de
gamla avtalen finns projektnummer
angivna, om än inte lika tydligt som i
de nya. Det nuvarande projektnumreringssystemet har funnits i bruk
sedan 2008 och alla projekt som
beviljats sedan dess har ett unikt
projektnummer.
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Samtidigt noterar vi, att det
fortfarande saknas en stor mängd
rapporter som skulle ha lämnats in
den 30 juni. Vi har förståelse för att
saker kan inträffa som gör det svårt
att lämna in rapportering i tid men vi
ber er verkligen att kontakta oss i god
tid när ni märker att så sker, så att vi
kan ändra i våra system. Vårt nya
projekthanteringssystem varnar med
automatik när det överenskomna
projektdatumet överskrids. Om
avtalsvillkoren inte följs kommer
detta påverka organisationernas
möjligheter att få sina
projektansökningar beviljade i
framtiden.

Du glömmer väl inte...
Nästa ansökningsdatum
Radiohjälpens nästa styrelsemöte äger rum den
11 september. För att hinna behandlas på det
mötet ska ansökningar såväl för internationella
som för nationella projekt vara Radiohjälpen
tillhanda senast den 25 augusti 2013. Eftersom
det är väldigt ont om tid mellan det datumet
och styrelsemötet uppskattar vi om ni har
möjlighet att lämna in ansökningarna senast
den 12 augusti för att underlätta vår hantering

Du glömmer väl inte...
Dags för slutrapport?
Se till att du använder den senaste
versionen av slutrapporteringsblanketten.
Skicka ett mail till radiohjalpen@svt.se så
ser vi till att du får rätt blankett. Den nya
revisionsinstruktionen skall användas även
om ni har ett gammalt avtal. Det finns två
punkter i instruktionben som inte regleras i
de äldre avtalen – revisorn skall
fortfarande titta på huruvida dessa kriterier
har uppfyllts men det blir inte ett skäl för
oss att underkänna rapporten om
punkterna inte uppfyllts (det gäller de
nuvarande kraven om avtalsrelation med
genomförande (lokal) part och genomförd
revision i alla led).

Världens Barns
regionsamordnare för
Stockholm
Sedan ett par månader sitter Världens
Barns regionsamordnare för
Stockholm i ett nyinrett rum på
Radiohjälpens kansli på Gärdet.
Tanken är att förbättra utbytet av
erfarenheter och idéer mellan
Radiohjälpens egna kansli och
Radiohjälpens största kampanj,
Världens Barn. De tre personerna
som sitter hos Radiohjälpen är Sofia
Fjellestad, Lena Gross och Christina
Pihl. De har kvar sina tidigare
mailadresser och mobiltelefoner.

Ny revisionsinstruktion
Radiohjälpens revisionsinstruktion
har hängt med i några år och är inte
längre helt relevant. Tillsammans med
SVT:s och Radiohjälpens revisorer
PWC har vi därför tagit fram en ny.
modernare revisionsinstruktion som
ska användas från och med nu. Den
utgår från den standard för s k
näraliggande tjänster som är tillämplig
på uppdrag att utföra granskning

enligt särskild överenskommelse,
SNT 4400, och innehåller en mall för
vad den granskande revisorn ska
skriva. För projekt under 200 000
kronor behöver inte alla punkter i
instruktionen beaktas, vilket även
detta framgår av instruktionen.
I de nya avtalen ingår instruktionen
som en del av avtalet. Projekt som
regleras av tidigare avtal har inte
kravet att det skall finnas ett skriftligt
avtal med genomförande (lokal) part
eller att en lokal revision skall
genomföras. Många organisationer
har ändå arbetat på det sättet, trots att
det inte varit ett formellt krav från
Radiohjälpen. Även om det kravet
inte finns reglerat i avtal, skall
revisorn granska huruvida ett sådant
lokalt avtal samt lokal revision
föreligger och göra en notering om
detta i enlighet med
revisionsinstruktionen. Skulle så inte
vara fallet vill vi gärna veta om det,
men för projekt som regleras av de
gamla avtalen kommer det inte att
vara en grund för att rapporten inte
skall godkännas.

Kansliförstärkning
Mellan den 1 juli och den 31
december har Radiohjälpens kansli
fått en tillfällig förstärkning genom
Lotta Hedman, som kommer att
arbeta med administrativa frågor på
kansliet Lotta kommer närmast från
en tjänst som administratör på Sida.

Afghanistanfilm
Under april besökte Per Byman
Svenska Afghanistankommitténs
Världens Barn- och Musikhjälpenprojekt i Jalalabad i Afghanistan.
Tillsammans med fotografen och
producenten Johan Eckerström
gjordes en kvittofilm om de berörda
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projekten som kommer att visas
under hösten i SVT.

Insamlingsansvarig
Linda Andersson, som varit ansvarig
för Radiohjälpens insamlingsverksamhet under 2013, slutar i höst
på kontoret och flyttar till Nairobi. Vi
söker nu en vikarie för henne fram till
årets slut. Se annonsen på Radiohjälpens hemsida:
http://www.radiohjalpen.se/ledigtjanst-radiohjalpen-sokerinsamlingsansvarig
Sista ansökningsdatum är den 22 juli.

Händer den
närmaste tiden
14 juli
Borgholm, Öland
Victoriadagen avslutas med TVprogrammet Grattis Kronprinsessan!
som också sänds i TV och som är
höjdpunkten på insamlingen till
Victoriafonden.
25 augusti
Sista ansökningsdag för Victoriafonden och för internationella
projekt för att kunna hanteras på
styrelsemötet den 11 september.
11 september
Radiohjälpens styrelsemöte
5 – 13 oktober
Världens Barnveckan med
Riksinsamlingen, Go’kvälls program
och de två diskussionsprogrammen
på SVT1 den 6 och 13 oktober.
12 oktober
SVT1
Världens Barn-galan i direktsändning
från Stockholm.

Nationell verksamhet
Radiohjälpsfonden och
Kronprinsessan
Victorias fond
Antalet nya föreningar och antalet
ansökningar som skickas till oss
fortsätter att öka. Som vi nämnde i
det förra Nyhetsbrevet pågår
fortfarande arbetet med att förtydliga
kriterierna för vilka aktiviteter och
föreningar som ska kunna få stöd.
Under hösten hoppas vi att vara klara
med det.
De flesta av er har uppmärksammat
att ni ska maila radiohjalpen@svt.se
för att få aktuella ansöknings-,
rekvisitions- och redovisningsblanketter. Det har underlättat vårt
arbete. En annan nyhet som sparat
tid, papper och porto är att vi numera
skickar ut besluten per mail. Var
därför extra noga med att uppge en
aktuell e-postadress i era ansökningar.
Tyvärr finns det fortfarande begränsat
med medel i Victoriafonden varför vi
denna ansökningsomgång tvingades
avslå en hel del ansökningar, bland
annat till hjälpmedel, utlandsresor och
forskning. Totalt kunde ändå, som
meddelat ovan, drygt 2,7 mkr beviljas
till allt från dagsresor till längre
lägervistelser.
Till Radiohjälpsfonden, som kan
bidra till föreningsaktiviteter för
vuxna, får vi vanligtvis färre
ansökningar än till Victoriafonden. Så
även denna omgång. Här hade vi
ändå möjlighet att bevilja drygt 2,8
miljoner som mestadels gick till
rekreationsvistelser och kortare
bussutflykter inom landet.

SM-veckan i Halmstad
Den 1-7 juli äger SM-veckan rum i
Halmstad. SM-veckan arrangeras av
Riksidrottsförbundet (RF) och
Sveriges Television (SVT) i samarbete
med berörda specialidrottsförbund
och värdstaden.
Syftet med SM-veckan är att under en
veckas tid genomföra svenska
mästerskap i olika idrotter i en och
samma stad. SM-veckan genomförs
vanligtvis varje år, vinter respektive
sommar, och ska genomföras på olika
orter i Sverige. SM-veckan är öppen
för RF:s medlemmar, 69
specialidrottsförbund (SF) vilka
representerar upp emot 250 olika
idrotter (grenar).
I år genomförs en satsning på att öka
kunskapen om handikappidrott och
de utövandes förutsättningar. Lilla
Sportspegelns programledare,
Stephan Wilson Yüceyatak, som för
Radiohjälpens räkning gjort inslag om
både Victoriafonden och Världens
Barn, finns på plats i Halmstad och
kommer att integrera idrott för
personer med någon form av
funktionsnedsättning i SMprogrammet. Det kommer också att
vara uppvisningar i racerunning och
rullstolsbasket och Per Byman från
Radiohjälpens kansli kommer att vara
på plats under fredagen för att berätta
om Victoriafonden och hur viktig den
är för familjer som har barn med
kronisk sjukdom eller
funktionsnedsättning.
Detta är en del i Radiohjälpens arbete
med att synliggöra Victoriafonden
även utanför Victoriadagen på Öland
den 14 juli och förhoppningsvis
kommer det att följas upp med flera
inslag i SVT under hösten.

Kansliet
Linda Andersson,
insamlingsansvarig
Mail: linda.e.andersson@svt.se
Telefon : 070/615 7212
Per Byman, generalsekreterare.
Mail: per.byman@svt.se
Telefon: 08/784 3620
Susanne Ewaldh,
ekonomiassistent
Meil: susanne.ewaldh@svt.se
Telefon: 08/784 2442
Annika Francke, administratör
Mail : annika.francke@svt.se
Telefon : 08/784 6266
Lotta Hedman, administratör
Mail: charlotte.hedman@svt.se
Telefon: 08/784 48 04
Anne Suni, nationell handläggare
Mail: anne.suni@svt.se
Telefon: 08/784 2443
Linnéa Westring, ekonom
Mail : linnea.westring@svt.se
Telefon: 08/784 2166

Postadress
Radiohjälpen
105 10 STOCKHOLM

Besöksadress
SVT, Kontorshuset
Oxenstiernsgatan 26
Stockholm

Internet
www.radiohjalpen.se
www.hungerhjalpen.se
www.facebook.com/radiohjalpen
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