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Nytt nyhetsbrev från
Radiohjälpen
Sommaren är förbi och vi är redan
långt in på hösten. Detta nyhetsbrev
är lite försenat – vi har precis gått
igenom årets intensivaste period med
kulmen på Världens Barn-kampanjen
som den absoluta höjdpunkten. Ett
stort tack till alla frivilliga ute i landet
som bidragit till den stora succén som
kampanjen utgör! Jag har i år haft
förmånen att besöka en rad aktiviteter
ute i landet, både lokala kick-offer
och olika typer av evenemang, och jag
är hela tiden lika imponerad av det
fantastiska engagemang som alla ni
ute i landet visar. För mig som
huvudsakligen arbetat i den
internationella verksamheten har det
varit otroligt spännande och lärorikt
att se arbetet där allt börjar – på gator
och torg i Sverige. Det finns en direkt
koppling mellan det som alla
volontärer gör i Sverige och den
verksamhet för barn i världen som
projekten sedan genomför.
Ett stort tack till alla er som varit
engagerade. Nu börjar nästa svåra del
av arbetet – att förvalta de insamlade
medlen på bästa sätt och välja ut de
bästa projekten som ska få stöd.
Per Byman

Styrelsemötet i
september
Vid Radiohjälpens styrelsemöte den
11 september fattade styrelsen beslut
om att stödja 20 internationella
projekt om totalt 15 013 908 kronor.
1 av dessa projekt fick stöd från
Musikhjälpen (1 999 866 kronor), 7
projekt från Hungerhjälpen
(4 790 157 kronor) och 10 projekt
från Världens Barn 2012 (7 727 210
kronor). Utöver detta beviljades
111 575 kronor från Afrikafonden
och 93 000 kronor från Radiohjälpsfonden.
Därmed är alla medel från
Hungerhjälpen beviljade.
För de nationella aktiviteterna
godkändes 10 ansökningar (8
föreningar) från Radiohjälpsfonden
(totalt 67 800 kronor) och 19
ansökningar (14 föreningar) från
Victoriafonden (286 800 kronor).
Därutöver godkändes en ansökan i
efterhand per capsulam om 5 000
kronor från Radiohjälpsfonden.

Internationell verksamhet
Hungerhjälpen
Under en intensiv vecka i oktober
besökte den grupp som vann
tävlingen om bästa insamlingsidé
Zambia för att studera ett av de
projekt som fick pengar från
insamlingen. 10 ungdomar från
Tibblegymnasiets FN-förening
besökte tillsammans med
Radiohjälpen och ett filmteam
Unicefs verksamhet mot undernäring
i Zambia.
Besöket var mycket väl förberett,
både från Unicef i Zambia som visade
upp ett flertal projekt mot
undernäring, inte bara de som fått
stöd från Hungerhjälpen, och från de
besökande studenterna. Filmen som
spelades in kommer att visas i SVT2
den 18 december klockan 20.00
Ett stort tack till studenterna,
filmteamet och Unicef för ett väl
genomfört besök.

Musikhjälpen
Temat för Musikhjälpen 2013 är
mödradödlighet, eller på ”Musikhjälpenspråk”: ”Alla tjejer har rätt att
överleva sin graviditet”. Precis som
tidigare är temat rättighetsbaserat och
tar avstamp i ett av FN:s millenniemål, denna gång MDG 5 om att
minska mödradödligheten i världen.
Planeringen är i full gång och den vid
det här laget berömda glasburen
kommer detta år att stå i Göteborg,
Hittills under 2013 har 13,3 miljoner
kronor beviljats från Musikhjälpen
2012 (Barnen i slummen har rätt till
rent vatten) för sammanlagt 9 projekt
i Uganda, Indien, Elfenbenskusten,
Kenya, Bangladesh, Tanzania och DR
Kongo. Kvarvarande medel, 9,2
miljoner kronor, kommer att beviljas
vid styrelsemötet i november.

För att få ut medlen snabbare från
Musikhjälpen 2013, har Radiohjälpens
styrelse beslutat att hantera en första
omgång med ansökningar för
Musikhjälpen redan vid styrelsens
planeringsseminarium i januari. I
normala fall är detta inte ett
beslutande möte men för att
organisationerna så fort som möjligt
ska kunna komma igång med sin
verksamhet har styrelsen beslutat att
hantera ansökningar för Musikhjälpen
redan vid detta möte. Sista
ansökningsdatum för att en ansökan
ska kunna behandlas vid det mötet är
den 15 november och mer om vilka
kriterier som gäller finns på
Radiohjälpens hemsida,
www.radiohjalpen.se, under ”Sök
bidrag”.

Världens Barn 2013
Nu har årets kampanj kulminerat i
och med den direktsända TV-galan
den 11 oktober. Årets gala leddes,
liksom förra året, av Malin Olsson,
och gästades av en rad kända artister.
De båda informationsprogrammen på
söndagen före och efter
koncentrerade sig liksom tidigare på
kompletterande faktauppgifter och
sändes utan livepublik. Utöver detta
sände Go’kväll flera reportage från
VB-projekt och varje kväll under VBveckan klockan 21.00 sände SVT
kvittofilmer från några av de projekt
som fått stöd. Både Världens Barns
ordförande Elisabeth Dahlin och
Radiohjälpens Per Byman var med
och pratade om kampanjen.
Sveriges Radio P4 deltog också ytterst
aktivt i kampanjarbetet och alla lokala
P4-stationer hade omfattande
sändningar under oktober. Allt detta
gav eldunderstöd till det otroliga
arbete som lokala volontärer utförde
med start redan i slutet av sommaren.
Den preliminära insamlingssiffran
efter TV-sändningarna var c:a 71
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miljoner kronor. Erfarenheten säger
att denna siffra stiger med några
miljoner innan det slutgiltiga strecket
dras för årets kampanj den 31 januari
2014. Först då kan vi alltså ge en
exakt siffra på hur mycket medel som
samlades in.
Farhågorna om problem i samband
med SMS-gåvor verkar ha kommit på
skam och systemet med WyWallet
verkar ha fungerat. Däremot har det
varit en del problem med
telefongåvorna och de tävlingar som
förekom i programmet. Vi arbetar för
närvarande med att reda ut exakt vad
som har inträffat och hur våra
respektive underleverantörer
säkerställer att det inte ska ske igen.
Det vanligaste problemet verkar ha
varit att personer som ringt på någon
av tävlingarna har fått felaktiga eller
ofullständiga svarsmeddelanden. Alla
som har kommit fram har dock
deltagit i tävlingarna fullt ut – det är
bara själva svarsmeddelandet (om att
man inte gått vidare) som inte
fungerat. Av alla som ringer på en
tävling är det bara ett mindre antal
som kommer fram till själva
telefonslussen.
Dessutom har det blivit en del fel vid
utskicket av inbetalningskort till
personer som skänkt 500 kronor eller
mer. Genom ett fel i databasen hos
en av Radiohjälpens och SVT:s
leverantörer kopplades i flera fall det
inringande telefonnumret till en
annan person i det aktuella hushållet.
Felet ligger utanför Radiohjälpens
kontroll och vi har löpande kontakt
med tjänsteleverantören för att
åtgärda det inträffade.

Kommande beloppsgränser
Radiohjälpens styrelse har uttryckt en
viss oro över att Radiohjälpen står för
alltför stor andel av vissa organisationers totala finansiering.
Radiohjälpen ska finnas till för såväl
stora som små organisationer men
samtidigt är det ohållbart om
organisationerna är helt beroende av
finansiering från Radiohjälpen för sin
verksamhet. Med gradvis start under
2014 kommer ett system att införas,
där Radiohjälpen inte får stå för mer
än en viss del av en organisations
totala biståndsfinansiering. Den
procentandelen kommer att variera
från 50% för riktigt små
organisationer till 10% för stora.

Radiohjälpens kansli kommer under
hösten att göra en konsekvensanalys
av vad detta skulle betyda för
nuvarande partnerorganisationer.
Systemet kommer inte att införas
utan förvarning utan organisationer
som idag ligger över gränsen för de
framtida procentsatserna kommer att
få möjlighet att bredda sin
finansiering. Vi kommer heller inte att
avbryta pågående verksamhet. Mer
information kommer efter att konsekvensanalysen genomförts och
styrelsen fattat slutgiltigt beslut,
sannolikt vid mötet i januari. Tanken
är sedan att reglerna ska gälla fullt ut
fr o m 2015.

Du glömmer väl inte...
Nästa ansökningsdatum
Radiohjälpens nästa styrelsemöte äger rum den 11 november. För att hinna behandlas på det
mötet ska ansökningar såväl för internationella som för nationella projekt vara Radiohjälpen
tillhanda senast den 25 oktober 2013. Ansökningar för Musikhjälpen 2013 tas emot fram till
den 15 november och behandlas vis styrelsens saminarium i januari 2014. Det kommer att
finnas fler ansökningstillfällen under 2014 och alla medel kommer inte att beviljas i januari.

Använd rätt ansökningsblankett
Radiohjälpen uppdaterar löpande ansökningsblanketterna. Tyvärr tillåter inte SVT:s nya
websystem Escenic att vi lägger ut Wordfiler på nätet längre, utan systemet accepterar bara
PDF-filer. Dessa fungerar dock inte speciellt bra för våra mallar – framför allt expanderar inte
rutorna för att ta in all text. Därför har vi nu plockat bort alla mallar från vår hemsida och ni
får helt enkelt maila till radiohjalpen@svt.se inför varje styrelsemöte för att få den senaste
versionen i Word-format. Gör inte egna mallar – vi vill ha ansökningarna i vårt eget format för
att underlätta vår hantering här.

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. Vi kommer också under våren att ta
fram en ny revisionsinstruktion som ska vara tydligare för både revisorerna och
organisationerna att hantera. Titta på vår hemsida för mer information.
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Insamlingsansvarig
Den 21 oktober började Micha
Waernborg ett vikariat fram till
årsskiftet som insamlingsansvarig för
Radiohjälpen (efter Linda
Andersson). Hennes första uppgift
kommer att vara att samordna
aktiviteterna kring Musikhjälpen
2013. Hennes kontaktuppgifter finns
under ”Kansliet” på nästa sida.

Uppdelning av
ansökningsdatum
Från och med 2014 kommer inte alla
fonder att hanteras vid alla
styrelsemöten som tidigare. Vid
styrelseseminariet i januari kommer
de första ansökningarna för
Musikhjälpen 2013 att behandlas –
sista ansökningsdatum är 15
november 2013. Övriga
ansökningsdatum för Musikhjälpen är
15 december för att hanteras vid
marsmötet samt 25 augusti för att
behandlas vid septembermötet.
Ansökningar för Världens Barn 2013
skall vara Radiohjälpen tillhanda den
15 december 2013 för hantering vid
marsmötet, den 25 mars för hantering
vid majmötet samt den 15 oktober
för hantering vid novembermötet.
Om Hungerhjälpen fortsätter under
2014 (vilket styrelsen ännu inte
beslutat) kommer ansökningsdatumen
att vara den 25 mars för hantering vid
majmötet samt den 15 augusti för
hantering vid septembermötet.
För nationella program kommer
ansökningsdatumen att vara 1 mars
och 1 september för att hanteras vid
styrelsemötena i maj respektive
november. Detta gäller både för
riksförbund och lokala organisationer.

Nationell verksamhet
Kansliet
Radiohjälpsfonden och
Kronprinsessan
Victorias fond

Per Byman, generalsekreterare.
Mail: per.byman@svt.se
Telefon: 08/784 3620
Susanne Ewaldh, ekonomiassistent
Meil: susanne.ewaldh@svt.se
Telefon: 08/784 2442

Glädjande nog märker vi att ni som
söker medel har blivit duktiga på att
hitta information på vår hemsida trots
att vi fortfarande har problem med
felmeddelanden på vissa sidor. Fler än
tidigare mailar till
radiohjalpen@svt.se för att få aktuella
blanketter, vilket är bra då de gamla
inte är giltiga längre. Numera ligger
rekvisitionsblanketten ute som en pdf
och behöver alltså inte längre skickas
efter.

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

Från och med 2014 kommer sista
ansökningsdatum att ändras till: 1
mars och 1 september. Beslut
fattas vid styrelsemötena i maj
respektive november.

Linnéa Westring, ekonom
Mail : linnea.westring@svt.se
Telefon: 08/784 2166

Det har blivit nödvändigt att minska
antalet ansökningsomgångar då det
inte finns tillräckligt med medel i
fonderna. Ni kan dock fortfarande
ansöka för två aktiviteter per
ansökningstillfälle. Värt att notera är
att vi tills vidare inte kan prioritera
ansökningar gällande forskning,
utlandsresor, anpassning eller
hjälpmedel. Vi kan endast ta emot
ansökningar för medhjälparkostnader
vid gruppaktiviteter.

Micha Waernborg, insamlingsansvarig
Mail: micha.waernborg@svt.se
Telefon : 08/784 2446,
073/534 4777

Arbetet med att förtydligande av
kriterierna, som vi nämnt i tidigare
Nyhetsbrev, pågår fortfarande och
Radiohjälpens styrelse kommer att ta
beslut i början av 2014.

SVT, Kontorshuset
Oxenstiernsgatan 26
115 27 Stockholm

Postadress
Radiohjälpen
105 10 STOCKHOLM

Besöksadress

Internet

Känner du någon som du tror skulle vilja ha detta nyhetsbrev? Maila
kontaktuppgifter till radiohjalpen@svt.se så för vi in uppgifterna i vår
databas. Vill du inte längre ta emot brevet? Samma sak – maila oss så ordnar
vi det. Ursäkta den manuella hanteringen av detta – vi arbetar på att
förbättra den!
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www.radiohjalpen.se
www.musikhjalpen.se
www.facebook.com/radiohjalpen

