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Förvaltningsberättelse 2016
Allmänt om verksamheten
Föreningens ändamål
MyRight är enligt sina stadgar en allmännyttig ideell förening som har till ändamål
 att stödja medlemsorganisationernas utvecklingssamarbete
 att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning i samarbetsländerna
att bilda och utveckla egna organisationer
 att genom opinionsbildnings- och påverkansarbete delge nationella och internationella
organ sina erfarenheter och kunskaper.
MyRight kanaliserar medlemsorganisationernas internationella engagemang genom stöd till
projekt- och programverksamhet i partnerskap.

Vision
Ett samhälle där alla människors lika värde och mänskliga rättigheter respekteras i enligt med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Verksamhetsidé
MyRight ska
 bidra till en demokratisk samhällsutveckling som motverkar fattigdom, diskriminering och
förtryck;
 samordna funktionshinderrörelsens internationella utvecklingssamarbete som bedrivs i
partnerskap mellan svenska organisationer och organisationer i MyRights samarbetsländer;
 stärka människors möjligheter att organisera sig och skapa starka organisationer som kan bedriva
opinions- och påverkansarbete för att bidra till ökade rättigheter för personer med
funktionsnedsättning;
 delta i nätverk och delge erfarenheter och kunskaper om funktionshinderfrågor så att nätverkens
opinions- och påverkansarbete bidrar till att funktionshinderperspektivet inkluderas i allt
utvecklingssamarbete.
Värdegrund
Personer med funktionsnedsättning ska
 ha makt över sina egna liv;
 stärkas genom samarbete i partnerskap som bygger på erfarenhetsutbyte om hur det är att leva
med funktionsnedsättning;
 uppnå jämlikhet och självständighet genom att arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv;
 ges möjlighet att tillvarata och utveckla sina egna resurser så att de kan bidra till
samhällsutveckling och förbättra sina levnadsvillkor.
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Utvecklingssamarbetet – allmänt
MyRight erhåller bidrag från Sida genom anslagsposten stöd till svenska organisationer i det
civila samhället. Bidraget används för samarbete som bedrivs med deltagande av MyRights
medlemsorganisationer och deras motsvarigheter i samarbetsländerna. MyRight bedriver
verksamhet i nio länder; Bolivia, Nicaragua, Tanzania, Rwanda, Bosnien-Hercegovina, Nepal,
Sri Lanka, Ghana och Namibia. Hur medel från Sida får användas regleras av regeringens
strategi för samarbete genom svenska enskilda organisationer, av regeringens policy för stöd
till det civila samhället i utvecklingsländer genom svenskt utvecklingssamarbete och av avtal
om rambidrag mellan Sida och MyRight. Från och med verksamhetsåret 2015 har MyRight
inte längre status som ramorganisation utan har beviljats ett treårigt bidrag för utfasning av
Sidas stöd genom det civila samhället. Formerna för bidraget motsvarar bidrag till
ramorganisationer.
MyRights verksamhet ska bidra till att bekämpa fattigdom bland personer med
funktionsnedsättning genom rättighetsbaserat stöd till utveckling av organisationer av
personer med funktionsnedsättning. Stödarbetet utgår från partnerskap mellan svenska
funktionshinderorganisationer och deras motsvarigheter i samarbetsländerna. Den svenska
organisationen förutsätts bidra med medlemmarnas egen erfarenhet av att leva med
funktionsnedsättning, vara anhörig eller av att vara förälder till ett barn med
funktionsnedsättning. Organisationen förutsätts även, mot bakgrund av den svenska
folkrörelsetraditionen, ha goda förutsättningar att främja en demokratisk organisationsstruktur
som stöd för ett fungerande civilt samhälle som förmår bedriva ett effektivt påverkansarbete i
riktning mot ökade mänskliga rättigheter.
För att nå önskat resultat i det biståndsfinansierade samarbetet fokuseras stödet till att
förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att utveckla egna
organisationer. Påverkansarbete till stöd för rättighet och möjlighet till utbildning, är
grundläggande i MyRights program. Kapacitetsstärkande stöd ges, förutom av
medlemsorganisationerna, av MyRights landsamordnare i samarbetsländerna. Som resultat av
att stödet i nuvarande form från Sida kommer att upphöra från och med 2018, har planeringen
inför en övergång till Forum Syd fortsatt under 2016. Vidare har styrelsen sett över den
avvecklingsplan som tagits fram som ett sista alternativ.
Medlemmar
MyRight har under året haft 23 medlemsorganisationer varav 16 varit aktiva i olika projekt.
Totalt har 28 bilaterala projekt i samarbete med svenska medlemsorganisationer och 2
regionala/globala projekt bedrivits. Utöver dessa har 7 projekt med gemensamma
påverkansaktiviteter bedrivits utan någon svensk medlemsorganisation som partner. Fyra av
dessa koordineras av landkontoren och tre av paraplyorganisationerna i Rwanda, Tanzania och
Nicaragua.
Antalet aktiva organisationer i länderna varierar mellan tre (Sri Lanka) och sju (Nepal).
Enligt tidigare årsmötesbeslut ska medlemsorganisationerna genom sin insamling bidra till
den egeninsats om 10 procent som är obligatorisk i samband med finansiering från Sidas
verksamhetsanslag för stöd genom det civila samhället. Medlemmarnas finansiering ska enligt
styrelsebeslut täcka behov av egeninsats för såväl egna projekt som gemensamma
programkostnader. Styrelse beslutade att behålla samma upplägg för fakturering av
egeninsatsen för år 2016 som året innan. Detta innebär att medlemsorganisationerna inte har
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burit hela egeninsatsen för 2016 och att föreningens resultat har belastats med 136 tkr i
underfinansierad egeninsats.
Ambitionen att föreningens medlemsavgifter tillsammans med eventuell avkastning ska täcka
föreningens löpande kostnader uppnåddes under året. I föreningens kostnader ingick 2016
arvoden och omkostnader för styrelsen, ordförandens arvodering, vissa kostnader för
nätverkande i anslutning till det påverkansarbete som ingår i styrelsens och ordförandens
uppgifter samt kostnader för utveckling av företagssamarbete och 90- kontot. Samma
beräkningsprinciper för medlemsavgiften som 2015 beslutades av årsmötet för 2016, det vill
säga en fast avgift på 10 000 kronor per medlemsorganisation med undantag av
ungdomsorganisationer som betalar 5 000 kronor. En rörlig del tillkommer med 2 kronor per
medlem i medlemsorganisationen med ett tak på 20 000 kronor för respektive organisation.
Ytterligare en rörlig del tillkommer på 1,5 procent av projektomfånget med ett tak på 15 000
kronor per organisation. Maximalt belopp för medlemsavgiften uppgår till 45 000 kr.
Årsmötet beslutade även om möjligheten att vara stödmedlem till en årlig avgift på 1 000 kr.
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningens styrelse består av sju
ledamöter som väljs på två år med saxade mandatperioder för att skapa kontinuitet
Väsentliga händelser under året
Styrelsens arbete
Vid MyRights ordinarie årsmöte och konstituerande styrelsemöte som hölls den 27 april fick
styrelsen följande sammansättning:
Göran Alfredsson, ordförande
Dan Berggren, kassör
Hannes Juhlin Lagrelius, ledamot
Rahel Abebaw Atnafu, ledamot
Carina Albertsson, ledamot
Bo Hed, ledamot
Ola Larsson, ledamot
Till revisorer utsågs:
Stefan Eriksson, ordinarie – auktoriserad revisor
Eva Sten, ordinarie – förtroendevald revisor
Jonathan Bexelius – revisorssuppleant, auktoriserad
Kurt Jörgensen – revisorssuppleant, förtroendevald
Styrelsens ordförande har under året varit arvoderad med uppdrag att leda styrelsens arbete,
ansvara för dialogen med medlemsorganisationerna och tillsammans med medlemsorganisationerna bedriva nationellt och internationellt påverkansarbete. Återrapportering till
styrelsen sker löpande.
Styrelsen har under året genomfört 14 styrelsemöten.
Hösten 2016 valde Bo Hed att avgå som ledamot i MyRights styrelse och valberedningen
beslutade då att inte utlysa till ett nytt årsmöte utan vänta med nyval tills nästa årsmöte.
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Ett ordförandemöte har hållits under året, i november månad med deltagande från
medlemsförbundens ordförande och vice ordförande för att gemensamt gå igenom det
strategiska ramverket som styrelsen tillsammans med kansliet utvecklat under året.
Två dialogmöten, ett i mars och ett i oktober, har hållits med deltagande där två valfria
representanter från varje medlemsförbund erbjudits att delta. Här har en blandning av
tematiska frågor och information som har med utvecklingsfrågor att göra tagits upp. Bland
annat har Forum Syd varit med på ett möte i oktober och presenterat sig samt svarat på frågor.
Nya policyer har under året antagits av styrelsen för upphandling, anti-korruption, IT, löner,
utvärdering och tillgänglighet.
Efter att ha gått igenom stadgarna lämnade styrelsen ett förslag till revidering till årsmötet.
Förslaget innefattade införande av stödmedlemskap och en förändring i samband med
omröstningar vid årsmöte så att istället för ordförandens utslagsröst vid lika röstetal ska lotten
avgöra. Vidare ändrades tid för utlysning av årsmöte från åtta veckor i förväg till 15 februari
och motionstiden förlängdes från 1 februari till 1 mars. Frågan om yttranderätt förtydligades
till att årsmötet kan besluta om att fler än ombud kan få yttranderätt.
Årsmötet antog samtliga förändringsförslag som framlades.
Utvecklingssamarbetet
För åren 2015-2017 beviljades MyRight bidrag med totalt 100 miljoner kronor fördelat på 35
miljoner under 2015, 35 miljoner 2016 och 30 miljoner 2017. Sida beviljade inte de 35
miljoner som treårsavtalet avsåg för 2016 utan skar ner verksamhetsanslaget med 2,5 miljoner
kronor. MyRight har med Sidas godkännande täckt upp denna neddragning genom att
omvandla överskottet på tillgänglighetsanslaget från 2015 till verksamhetsanslag 2016.
MyRight ansökte och fick ett administrationsanslag på 450 tkr för genomförande av land
samordnare konferensen i Tanzania. På så sätt har MyRight inte känt av någon nedskärning av
den planerade budgeten eller tvingats skära i verksamheten.
Partnerskapssamarbetet och organisationsstärkandet har under året fortlöpt enligt den nya
struktur för program och uppföljning som togs fram under 2013 och 2014 och MyRight kan
tydligt se hur förbättrade planerings och ansökningsprocesser har lett till tydligare och
effektivare genomförande. Nya uppföljningsverktyg har lett till att data och resultat kunnat
sammanställas in den rapport som MyRight lämnade till Sida i maj 2016. Resultatmätningen
har fortlöpt under 2016 och samarbetsorganisationer samt MyRights personal har nu blivit
varma i kläderna gällande verktygens användande. Verktygen uppskattas av
samarbetsorganisationerna.
Antal projekt som drivs under avtalsform 1, det vill säga att medlemsorganisationen har ett
direktavtal med samarbetsorganisationen, har ökat från 10 till 12 under 2016 då FUBs tre
projekt i Latinamerika övergick till avtalsform 1 medan Reumatikerförbundets projekt i Sri
Lanka gick från avtalsform 1 till avtalsform 2. Projektvolymen för projekt med avtalsform 1
var 6,6 mkr under 2016.
Den webbaserade dokumenthanteraren som togs fram under 2014 används nu i det löpande
arbetet av kansli, landkontor och medlemsorganisationer med avtalsform 1. Systemet fungerar
överlag bra och rutiner finns för dokumenthantering.
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Som del av utfasningen av Sidas stöd till svenska organisationer i det civila samhället tog
MyRight fram en strategi för utfasning under 2015 som ämnade stärka
samarbetsorganisationernas självständighet och hållbarhet. Strategin fokuserar på hållbara
interna system och processer, diversifiering av inkomster samt PR och varumärkesutveckling.
Strategin har inte antagits i sin helhet på grund av tidsbrist så arbetet väntas återupptas under
våren 2017. Hur strategin bäst kan komma genomföras återstår att besluta när den väl blir
antagen. Landkontoren har trots detta anordnat utbildningar i påverkansarbete och fundriasing
för samarbetsorganisationerna.
Systematiskt lärande
Kapacitetshöjande insatser för landsamordnare och samarbetsorganisationer fortsatte under
2016 i och med sammanställning av årsrapport och den nya resultatmatrisen. En lärdom var
att använda data från resultatmatrisen för informationsspridning av MyRights resultat till
medlemsorganisationer, landsamordnare och samarbetsorganisationer.
Personalen från Nepal gick under året kurser i fundraising för ideella organisationer samt
finansiellt ledarskap och hållbarhet. Programchef och landsamordnare i Bosnien deltog på
Social Forum i Genève som del av kompetensstärkandet av FNs system och arbete med
funktionshinderfrågor.
I december 2016 genomfördes en personalkonferens med samtlig personal där strategiskt
arbete, övergång till Forum Syd samt ansökningsprocesser diskuterades. Konferensen ansågs
väldigt givande av samtlig personal och stärkte vidare lagkänslan hos de anställda.
Under året har medlemsorganisationerna deltagit i dialogmöten kring MyRights framtid samt
under årsmötet beslutat att förbereda en ansökan till Forum Syd. Under hösten deltog
medlemsorganisationerna i två workshops kring MyRights strategiska ramverk som kommer
bifogas ansökan till Forum Syd. Processen för framtagande av ramverk identifierade skilda
meningar kring organisationens ambitioner och möjligheter där medlemsorganisationer å ena
sidan såg kollektivt arbete utöver partnerskapsprojekt som mindre viktigt medan personal på
kansli och i fält å andra sidan ansåg att det kollektiva arbetet såsom påverkansarbete,
delaktighet i lagförändringar, parallellrapportering, mainstreaming osv. Det framtagna
ramverket resulterade därmed i en kompromiss där verksamheten beskrivs som den är idag
och dess olika beståndsdelar men där organisationens ambitioner, kort som långsiktiga inte
berörs.
Under året beslutades att genomföra ett utbyte mellan Nepal och Sri Lanka för
kapacitetsutveckling och utbyte mellan personal och till viss mån mellan
samarbetsorganisationer. Utbytet kommer genomföras under 2017 och ämna generera
inspiration och förbättrade arbetsätt inför 2018.
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Resultat per land
Bolivia
Sex medlemsorganisationer och sex samarbetsorganisationer var aktiva i Bolivia under året.
Funktionshinderrörelsen i landet arbetat under 2016 fram en skuggrapport till konventionen
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som presenterades i Genève.
Rekommendationerna ska regeringen anta under 2017 tillsammans med de 42 punkter som
fastslås i regeringens funktionshinderagenda.
Samarbetsorganisationer i Bolivia fortsatte under året sitt påverkansarbete för att bland annat
få det bolivianska teckenspråket godkänt som Bolivias 37 officiella språk. De arbetade också
för att få en antagen nationell plan för mental hälsa och med att få justitiedepartementen att
godta bestämmelser som gynnar unga blindas och synskadades möjligheter till utbildning och
arbete.
Tack vare hörselorganisationens påverkansarbete är nu valmyndighetens information
tillgänglighetsanpassad för döva personer. Nu finns det bland annat teckenspråkstolkar i TVinslag, vid konferenser samt i information som ges ut av valmyndigheten.
Från och med 2016 kan undantag från krav om ett års arbete på landsbygden för lärare med
funktionsnedsättning utfärdas. Detta är annars ett krav för att kunna bli lärare i städer.
Det har under året även utfärdats ett dekret från hälsoministeriet om en utbetalning till
personer med funktionsnedsättning som ännu inte fått ersättning.
Bolivias regering ska ge motsvarande ca 1000 kr om året till personer med
funktionsnedsättning.
Bosnien och Hercegovina
Tre medlemsorganisationer och tre samarbetsorganisationer var aktiva i Bosnien och
Hercegovina under året.
Under 2016 har funktionshinderrörelsen i Bosnien och Hercegovina lyckats nå enighet. Nu
arbetar över 65 organisationer i fem koalitioner gemensamt trots politiska och sociala
motsättningar.
Varje koalition har tagit fram handlingsplaner för lokala myndigheter att tillämpa UNCRPD.
En skuggrapport och en rapport till UPR har också tagits fram samt förberedelser inför en
presentation av den samma i Genève.
Under året har den bosniska funktionshinderrörelsen även tagit fram en kodex för personal
inom vård och hälsa som ämnar till att öka inkludering, tillgång och kvalitet för personer med
funktionsnedsättning som behöver vända sig till sjukvården.
En nationell påverkanskampanj har genomförts under året med publicering av individers
berättelser, affischer, radioprogram, social media med mera. Kampanjen har inte gått att
undvika i landet och har varit väldigt framgångsrikt och bidragit till att medvetengöra
befolkningen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kampanjen har
genomförts i hela landet av de fem koalitionerna och medfört krav på lagförändringar och
prissänkningar på olika hjälpmedel och tjänster som personer med funktionsnedsättning är i
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behov av. Kampanjen har på Facebook nått en halv miljon människor och genererat 2,5
miljoner reaktioner samt har fått 200 000 personer att skriva om eller dela inlägg. I kampanjen
har bland annat kända ansikten som fysikern Stephen Hawkins medverkat.
Kampanjen genomfördes av de fem koalitionerna på nationell nivå och har resulterat i krav på
lagförändringar och prissänkningar för olika hjälpmedel och tjänster som personer med
funktionsnedsättningar är i behov av.
Nicaragua
Tre medlemsorganisationer och fyra samarbetsorganisationer var aktiva i Nicaragua under
året.
Under 2016 har en avsiktsförklaring tecknats med ett CSR-nätverk bestående av ett 70-tal medlemmar,
däribland företag, för att gemensamt bedriva påverkansarbete kring inkludering av personer med
funktionsnedsättningar på arbetsplatser.
En studie har också färdigställts gällande orsaker till att elever med funktionsnedsättningar inte

får tillgång till utbildning inom den offentliga skolan. Materialet ska nu användas till att
påverka utbildningsministeriet att åstadkomma åtgärder som ska leda till inkluderande
utbildning.
Tillsammans med en yrkeshögskola har en läroplan arbetats fram för lärare i teckenspråk,
översättare, tolkar m.fl. Under 2017 kommer 75 lärare bli certifierade med intyg från
utbildningsministeriet.
Det skapades också en kommitté som turnerade runt byggnader och offentliga förvaltningar
för att påvisa saknaden av tillgänglighet och regeringen har givit respons av att förbättra
tillgängligheten. Direkt resultat från detta arbete är 1280 ramper och även
teckenspråkstolkning av myndighetsinformation.
Under året har Nicaraguas nationella myndighet börjat inkludera personer med
funktionsnedsättningar i krisberedskap vid jordbävningssimuleringar.
Organisationerna har också lyckats få permanent plats i regeringens kabinett rörande
funktionshinder.
En Skuggrapport framställdes genom paraplyorganisationen 2014. Denna rapport
uppdaterades under 2016 för att även omfatta yttranden och perspektiv från organisationer
som inte är medlemmar i paraplyorganisationen.
Från och med 2016 har funktionshinderorganisationer rätt till att få – och får – statligt bidrag
till sin verksamhet.
Nepal
Sju medlemsorganisationer och sju samarbetsorganisationer var aktiva i Nepal under året.
En ny grundlag antogs under året vilken befäster rätten till lika behandling för personer med
funktionsnedsättning. Lagen har ett särskilt fokus på utbildning.
2016 fick också döva personer i Nepal rätt att köra bil.
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I Nepal antog parlamentet den 4 juni den åttonde ändringen till utbildningslagen från 1971.
Den nya ändringen ger för första gången i Nepals historia nio nya lagbestämmelser kring
utbildning för personer med funktionsnedsättning. Resultatet kommer ifrån gediget
påverkansarbete av MyRights gemensamma påverkansprojekt där flera
funktionshinderorganisationer ingår. Vidare antog ministerrådet en ny policy för inkluderad
utbildning. Policyn beslutar att anpassningar ska göras i skolor för att elever med
funktionsnedsättning ska kunna ta del av utbildningen på lika villkor.
Nepals ministerråd antog under 2016 även en ny policy för inkluderande utbildning. Policyn
beslutade att anpassningar ska göras i skolor för att elever med funktionsnedsättning ska
kunna ta del av utbildning på lika villkor.
En mediakodex togs fram av den Nepalesiska funktionshinderrörelsen 2016 som fastställer
riktlinjer för media och deras rapportering av personer med funktionsnedsättning.
Våra samarbetspartners i Nepal har under 2016 börjat ta fram en skuggrapport till
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Skuggrapporten kommer
att färdigställas i mars 2017.
Rwanda
Tre medlemsorganisationer och fem samarbetsorganisationer var aktiva i Rwanda under året.
MyRight har stöttat paraplyorganisationen NUDOR i Rwanda sedan starten 2010. NUDOR är
idag en etablerad paraplyorganisation i landet.
NUDOR har under året genomfört kartläggningar av exempelvis tillgång till rehabilitering,
genomförande av lagar som skyddar personer med funktionsnedsättning, kapacitetsbehov hos
hälsopersonal vid mottagande av personer med funktionsnedsättning och olika faktorer som
hindrar barn med funktionsnedsättning att gå i skolan.
Det har under 2016 tagit fram ett kategoriseringssystem för att bedöma nivåer av stödbehov.
Statistik över barn med funktionsnedsättning har använts i påverkansarbete riktad mot utbildningsministeriet som nu ar tagit del av en omfattande information om denna grupp. Fem distrikt i landet har nu budgeterat för att öka kvalitén för barn med funktionsnedsättning.
Samarbetspartners har utbildats inom Disability Rights Promotion International (DRPI)
metoden, processer inför UPR och skuggrapporteringen. Utifrån DRPI-metoden har
funktionshinderrörelsen i landet sedan arbetat fram en skuggrapport till konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning,
Utöver detta har 60 hälso- och sjukvårdsarbetare fått Disability Equality Training. 33 religiösa
ledare har också utbildats i rätt till skolgång för barn med funktionsnedsättning.
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Sri Lanka
Två medlemsorganisationer och fyra samarbetsorganisationer var aktiva i Sri Lanka under
året.
DOJF (Disability Organisations Joint Front) har fått skörda frukten efter många års hårt arbete
med att påverka beslutsfattare. I februari 2016 ratificerades konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning (UNCRPD). Under hösten 2016 inleddes en kampanj med
MyRights stöd för att försäkra en översynsinstans i de högre skikten av regeringen för att
samordna och följa upp implementeringen av konventionen i de olika departementen.
Kampanjen kallas ’The February 8 Movement’ och speglar datumet då konventionen
ratificerades. Kampanjer fortsätter under 2017 tills förslaget godtas av regeringen.
I Sri Lanka har döva under 2016 fått rätt att köra bil.
I Sri Lanka har funktionshinderrörelsen genom MyRights stöd och samarbete med
International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism (IMADR) deltagit i
framtagandet av Universal Periodic Report (UPR) som belyser situationen under
Konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW). Rörelsen har även
skrivit en egen rapport för att specifikt belysa situationen för kvinnor med
funktionsnedsättning. Rapporterna ska presenteras till FN i Genève 2017.
Till följd av en utbildning kring media som MyRight anordnat har det under 2016 bildats en
påverkansgrupp av ungdomar med funktionsnedsättning som ämnar medvetengöra
befolkningen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning genom media. Gruppen
har publicerat flera artiklar och brev till högt uppsatta politiker.
Tanzania
Tre medlemsorganisationer och fem samarbetsorganisationer var aktiva i Tanzania under året.
Under året har fokus legat på att förbättra partnerorganisationernas förmåga att bedriva
påverkansarbete samt att etablera och stärka samarbeten med andra aktörer.
I Tanzania har MyRight och samarbetsorganisationerna påbörjat ett samarbete med
myndigheter och Röda Korset för att uppmärksamma behovet av tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning i humanitära insatser och katastrofhjälp samt förebyggande insatser.
Fem samarbetsorganisationer har fått utbildning i DRPI-metoden.
Samarbetsorganisationerna har under året också tagit fram en gemensam påverkansstratregi
samt utvecklat och operationaliserat ett toolkit för påverkansarbete. Detta toolkit är utformat
för att på ett simpelt och effektivt sätt kunna assistera i arbetet.
Tillsammans med andra aktörer har Myright i Tanzania bedrivit påverkansarbete i samband
med Commemoration of D day, en storm forum för påverkansarbete i Tanzania. Under detta
event trycktes det upp t-shirts med budskap med syfte att skapa medvetenhet för rättigheter
för personer med funktionsnedsättning och för UNCRPD. Målgruppen var studenter.

Sida 10 av 24

MyRight – Empowers People with Disabilities
Organisationsnummer 802402-9376

Samarbetsorganisationerna har stärkts i uppföljning, fundraising, genusperspektivet samt
påverkansarbete och flera organisationer har dessutom tagit fram strategiska planer som
kommer guida deras arbete framöver.
Ansökan till Forum Syd om programavtalsstatus
MyRight har haft ett antal möten med Forum Syd för att tydliggöra övergången från Sida till
Forum Syd. Forum Syd och MyRight är överrens om upplägget och Sida har gett tydlig
information. Möten sker löpande vid behov och detaljer kring ansökan kommer diskuteras
första kvartalet 2017 då MyRight och Forum Syd avser ha ett gemensamt möte med Sida.
MyRight har fått signaler att Forum Syd kommer få öronmärkta pengar för 2018-2021 för
MyRight men det är otydligt vad som händer efter den perioden. Sida kommer utlysa en ny
ramkriteriebedömning troligtvis 2018 men inget är beslutat ännu. I september 2016 fick
MyRight en ny handläggare på Sida.
Insatser för att påverka nationella och internationella organ
MyRights programchef och generalsekreterare har under 2016 deltagit på en rad möten för att
påverka andra aktörer:














UDs möte om den feministiska utrikespolitiken där MyRight hävdade att Sverige bör
leda som gott exempel internationellt vad det gäller rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
Ett remissvar skrevs i utlysningen för sådana till det nya policyramverket för
utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd som blev klart i december. En av
handläggarna gick på mötet där ramverket presenterades.
Social Forum som anordnas av FNs råd för mänskliga rättigheter där rättigheter för
personer med funktionsnedsättning diskuterades.
Asia-Europe Meeting (ASEM) årliga seminarium om mänskliga rättigheter som hade
tema ’Personer med funktionsnedsättning och mänskliga rättigheter. Mötet samlade
120 officiella regeringsrepresentanter från 47 länder och MyRight höll i seminariet
kring nationellt genomförande och internationellt samarbete.
CONCORDs policyforum och Sidas Härnösandsdagar.
Modererade MyRights seminarium på internationella kvinnodagen
Höll två Föredrag på Forum Syds medlemsträffar om hur MyRight arbetar med
organisationsstärkning.
Två nordiska nätverksmöten med MyRights nordiska motsvarigheter.
Deltog vid Forum Syds årsmöte i maj.
Deltog och lämnade synpunkter på mötet vid utrikesdepartementet inför
statspartsmötet i juni månad i New York.
Generalsekreteraren medverkade med textinnehåll till FNs debattantologi.
Agenda 2030 FUFF möte i september.

MyRight deltog med monter på Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö och representanter från
kansli och styrelse på plats.
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Verksamhetsplanen
En övergripande verksamhetsplan för året antogs av årsmötet. Verksamhetsplanen för 2016
har i stort genomförts som planerat.
Har verksamhetsplanen genomförts?
Följande verksamhetsområden prioriterades i planen:
 Genomförande av verksamhet enligt ansökan för perioden 2015-17 inklusive planering
för utfasning enligt Sidas krav.
 Metodutveckling och stöd för ett mer strategiskt och kostnadseffektivt
utvecklingssamarbete.
 Framtidsdialog.
Följande indikatorer hade tagits fram:
 Projekt och program har genomförts i enlighet med planering och årsrapporter lämnats
i tid och av tillräcklig kvalitet.
 Planering har påbörjats i alla projekt och program för hur stöd till uthållighet och
utfasning ska kunna inkluderas i verksamheten under 2016 och 2017.
 Tydliga strategier för specifika verksamhetsområden som med inriktning på resultat
lyfter fram medlemsorganisationernas expertis och kunskaper.
 Tydliga interna riktlinjer som underlag för ett samarbete som kostnadseffektivt tar vara
på de resurser som finns hos medlemsorganisationer, partnerorganisation, landkontor
och kansli.
 Medlemsorganisationerna har fått möjlighet att delta i diskussion om ambitioner och
möjligheter för framtida verksamhet
 MyRights styrelse har en uttryckt ambition och en plan för hur det fortsatta arbetet
med utfasning och omställning ska bedrivas.
Kommentar: En inventering av avtal, tillgångar och kontrakt i händelse av avveckling har
genomförts och tagits fram av E&Y både på landkontor och vid MyRights kansli i Sverige.
Det har varit en ständig punkt på dagordningen under året för styrelsen och har finansierats
utav det egna kapitalet. AU har aktivt arbetat med och berett planen inför styrelsemöten under
2017. Arbetet med utfasning och hållbarhet har pausats under 2016 då den strategi som tagits
fram inte kunnat prioriterats på grund av tidsbrist och hög personalomsättning. Under året
blev det tydligt att vissa projekt kommer avslutas 2017 och inte fortsätta under 2018. Detta
innebär att vissa projektplaner kan behöva ses över med fokus på hållbarhet under 2017.
Under 2016 beslutades att fokusera början av nästkommande finansieringsperiod på
jämställdhet och genusperspektiv i verksamheten. Detta kommer planeras vidare under 2017
för start 2018. Likaså identifierades ungdomars deltagande i verksamhet samt mental hälsa
som intressanta tvärfrågor för framtida verksamhet.
Medlemsorganisationerna deltog på ordförandemöten, dialogmöten och medlemsträffar där
framtidens verksamhet och process diskuterades.
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Framtida utveckling och alternativ finansiering
MyRight kommer söka bidrag från Forum Syd den 1 juni 2017 för finansiering 2018-2021.
Organisationsformen och programformen kommer bli densamma som under nuvarande period
och MyRight beräknar söka ett bidrag i liknande storleksordning. Samtal med Forum Syd
kommer föras regelbundet fram tills att ansökan är inlämnad för att tydliggöra eventuella
detaljfrågor.
MyRight har under 2016 sökt och beviljats Info-kombidrag från Sida på 2 miljoner för ett
kommunikationsprojekt under 2017. Projekten avser att lyfta vikten av ett
funktionshinderperspektiv i biståndet hos funktionshinderförbund och svenska
biståndsorganisationer såväl som till allmänheten där det är möjligt.

Anställda/kansli och landkontor
MyRights organisation består av ett kansli i Stockholm och sju landkontor; ett i varje
samarbetsland.
Under 2016 har stora förändringar skett inom kansliet genom stor personalomsättning. I
januari avslutade kanslichefen sin tjänst vid MyRights kansli vilket resulterade i att
ordföranden gick in som tillförordnad på deltid. Under våren påbörjade styrelsen en
rekryteringsprocess och man beslutade då också att ändra titeln kanslichef till
generalsekreterare. I april tillträde Tiina Nummi-Södergren som generalsekreterare för
MyRight. Tjänsten som programsamordnaren blev en programchef tjänst i juni månad. I
november slutade controllern och en av ekonomihandläggarna är sedan november 2016 tf
controller. En ekonomihandläggare har under delar av första halvåret varit sjukskriven och
sedan gått på föräldraledighet. En vikarie som funnits sedan tidigare har arbetat under hela
året. En verksamhetshandläggare har gått på föräldraledighet och en vikarie har tagits in. En
administratörstjänst har skapats och en administratör började i november.
I Tanzania har en ny ekonomihandläggare anställts då den tidigare anställde har gått i pension.
I Nicaragua har den tidigare ekonomiassistenten befordrats till landsamordnare och en
revisionsbyrå har anlitats för att göra regelbundna avstämningar då det bara finns en personal
på kontoret.
Kansliet hade vid slutet av 2016 totalt 10 tjänster; en generalsekreterare, en programchef, en
controller, en ekonomiassistent, en kommunikatör, en administratör, en ekonomihandläggare,
två verksamhetshandläggare och en vaktmästare.
Se vidare personalförändringar i stycket om Väsentliga händelser efter årets utgång nedan.
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Ekonomi
Föreningens ekonomiska ställning presenteras i sin helhet i resultat- och balansräkningen med
tilläggsupplysningar. MyRight är en allmännyttig ideell förening och är därmed skattebefriade
från både den ideella verksamheten och kapitalinkomster.
Flerårsöversikt i tkr
Antal projekt
Totala projektkostnader
Antal medlemsorganisationer
Antal projektaktiva medlemsorganisationer

2016
37
14 242
23
16

2015
40
15 932
23
17

2014
51
14 860
28
21

2013
51
13 388
30
21

2012
60
15 416
28
20

Omsättning
varav Sida
Sida andel %

33 874
30 753
90 %

33 053
29 816
90 %

37 892
34 813
92 %

34 205
31 607
92 %

32 162
30 075
94 %

1
118
2%

6
425
6%

61
348
5%

247
1 133
16 %

224
328
5%

2 168
5 144
41 %

2 191
5 166
49 %

2 303
5 018
59 %

2 119
5 021
42 %

1 809
5 201
39 %

Insamlade medel och gåvor (privat och företag)
Resultat från finansiella investeringar
Finansiell avkastning på eget kapital
Fritt eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Soliditet

Årets resultat (föregående års siffror anges inom parantes)
Årets resultat för föreningen uppgick till 18 tkr (35 tkr).
Astrid Liljeblads gåva har utnyttjats med 45 tkr (21 tkr) för finansiering utav del av
egeninsats. Man beviljade bidrag till två projekt genomförda av SDR och SDI.
Via 90-kontot har MyRight erhållit 1 tkr (6 tkr). Medlemsavgifter från MyRights
medlemsorganisationer uppgick till 620 tkr (638 tkr).
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Redovisningen till Sida av hur årets anslag förbrukats redovisas 15 maj 2017. Det av Sida
beviljade ramanslaget uppgick 2016 till 32 950 tkr. Det totala ramanslaget för samarbete med
utvecklingsländer och för reformsamarbete i Östeuropa fördelar sig på anslagsposter enligt
följande:

Beviljat Sidaanslag Förbrukat Sidaanslag

·
·
·
·

Samarbete i utvecklingsländer
Administrationsbidrag
Bidrag för vidareförmedling
Bidrag för tillgänglighet

Summa

21 006 tkr
2 130 tkr
2 762 tkr
7 052 tkr

20 491 tkr
2 298 tkr
2 648 tkr
5 221 tkr

32 950 tkr

30 658 tkr

Totala kostnader för landskontoren uppgick till 5 948 tkr (5 522 tkr), varav personalkostnader
för landsamordnare utgjorde 1 946 tkr (2 183 tkr). I balansräkningen redovisas lokalkontorens
tillgångar och skulder från och med 2013 under respektive balanspost. Lokalkontorens
banktillgodohavanden per den sista december 2016 uppgick till 1 281 tkr (1 355 tkr).

Förslag till resultatdisposition
Till årsmötets förfogande står följande medel:
Balanserat kapital
Årets resultat
Totalt disponibelt kapital

2 168 115
18 576
2 186 691

Styrelsen föreslår att det disponibla kapitalet:
Överförs i ny räkning
Placeringar
MyRight har i slutet av året bytt kapitalförvaltare. Skälet är att den tidigare förvaltningen har
inneburit ett omfattande arbete vid förändring av innehav. Vidare har förvaltningen varit
relativt osäker och kostsam.
Trots att MyRight har ett relativt litet kapital har den nya förvaltaren Söderberg & Partner
kunnat erbjuda ett förmånligt avtal. Detta grundar sig på det avtal som ett av
medlemsförbunden har. Detta förbund har ett betydligt högre kapital.
Den nya förvaltningen innebär minskad risk och en stabilare och mer förutsägbar avkastning.
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Resultaträkning - Föreningen
Not

2016

2015

620
1
32 903
23
327
33 874

638
6
32 045
39
326
33 053

-14 242
-10 731
-9 001
-33 974

-15 932
-8 471
-9 040
-33 443

-100

-390

167
3
-52
118

1 058
0
-632
425

Resultat efter finansiella poster

18

35

Årets resultat

18

35

18

35

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Övriga intäkter
Övr intäkter (Erhållna bidrag personal)
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Direkta kostnader, projektbidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa föreningens kostnader

1
1
1

2
3

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Nedskrivning värdepappersinnehav
Summa resultat från finansiella investeringar

4
5

Fördelning av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar från tidigare år
Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar som erhållits men inte utnyttjats under året
eller tidigare år

45

21

-23

-169

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital

40

-113
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Balansräkning - Föreningen
Not

2016-12-31

2015-12-31

6
9

100
0
100

100
5 465
5 565

7

506
50
723
240

45
50
526
262

7 068
9 088
17 675

2 098
6 427
9 409

17 775

14 974

5 144
2 168
18
7 330

5 166
2 156
35
7 357

185
8 014
1 428
0
818
10 445

298
5 765
724
0
830
7 617

17 775

14 974

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar medlemsorganisationer
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

8
9

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel/fonderingar
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till Sida
Övriga skulder
Reservationer Sida medel
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

10
11
12
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Förändring av eget kapital
Ändamålsbestämda medel

Balanserat kapital

Årets resultat

Totalt eget
kapital

Ingående balans 2016-01-01

5 166

2 156

35

7 357

Omföring av resultat föregående år

0

35

-35

0

Årets utnyttjande ändamålsbestämda medel

-45

Årets avsättning till ändamålsbestämda medel

23

-23

Årets resultat

0

0

18

18

Utgående balans 2016-12-31

5 144

2 168

18

7 330

-45
0

Astrid Liljeblads Fond, en Egeninsatsfond samt en bilfond i Sri Lanka redovisas som Ändamålsbestämda medel under Eget kapital. Astrid Liljeblads fond uppgår till 4 883 tkr, Egeninsatsfonden till 85
tkr, bilfonden i Sri Lanka till 174 tkr samt insamling till Nepal till 1 tkr.
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Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3)
och FRII:s styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3. Redovisningsprinciperna är
oförändrade jämfört med föregående år.
Då föreningen är ett mindre företag enligt definitionerna i BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning har Föreningen valt att från och med 2014 inte längre upprätta en
koncernredovisning.
Intäkter
Redovisning av bidrag och gåvor. Enligt K3 skuldförs villkorade gåvor med
återbetalningsskyldighet till dess att villkoren är uppfyllda och ingår i begreppet bidrag.
Villkorade gåvor med återbetalningsskyldighet har i förekommande fall tidigare redovisats
som ändamålsbestämda medel men kommer framöver att klassificeras som skuld.
Samtliga bidrag från Sida intäktsförs endast motsvarande uppkomna kostnader eftersom
återbetalningsskyldighet föreligger för ej förbrukade medel. Bidrag skuldförs därför till
dess att de kostnader som bidraget ska täcka uppkommer.
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i MyRight. Medlemsavgifter intäktsförs vid fakturering av medlemsorganisation.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar
enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tilllämpas följande avskrivningstider: Inventarier 3 år.
Aktier och andelar
Aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). Långfristiga innehav värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Om värdet på aktierna och/eller andelarna minskat och denna värdenedgång
kan antas vara varaktig görs en nedskrivning.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet beräknas som eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
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Noter
Not 1 – Intäkter
Gåvor
Insamlade medel
Allmänheten
Företag - Frösunda Omsorg AB
Andra organisationer
Kansliets nepalinsamling
Summa gåvor

2016

2015

1
0
0
0
1

4
0
0
2
6

2 150
30 753
32 903

2 229
29 816
32 045

327
327

326
326

2016
778
852
0

2015
778
1674
0

Not 3 - Personalkostnader
Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Sociala avgifter
Löneskatt
Löner landsamordnare landkontor
Sociala avgifter och övriga personalkostnader landsamordnare
Övriga personalkostnader
Totalt

2016
4 764
262
1 496
63
1 512
330
575
9 001

2015
4 611
410
1 419
92
1 606
538
364
9 040

Medelantal anställda per land

2016

2015

10

11

Bidrag
Insamlade medel - egeninsats medlems organisationer
Offentliga bidrag - Sida
Summa bidrag
Övriga intäkter
Erhållna bidrag och ersättningar för personal
från Arbetsförmedlingen
Not 2 - Leasing
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:
Inom 1 år
1-5 år
Senare än 5 år
Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2018-01-31. Avtalet om leasing av kopiator sträcker sig till 2018-01-15

Sverige
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Bolivia
Bosnien
Nepal
Nicaragua
Rwanda
Sri Lanka
Tanzania
Summa

2
2
2
1
2
2
2
23

1
1
2
1
1
2
2
21

MyRight i Stockholm har under året inklusive arvoderad ordförande haft 10 tjänster fördelat på 1 man och
9 kvinnor (1 man 10 kvinnor). Löner, ersättningar, pensionskostnader och övriga sociala kostnader har belastat årets resultat enligt tabellen ovan. Av lönekostnaderna utgör 810 tkr (630 tkr) lön till generalsekreterare och 241 tkr (414 tkr) arvode och ersättningar till styrelsen.
Av pensionskostnaderna avser 95 tkr (147 tkr) MyRights ordförande och generalsekreterare.
Generalsekreteraren har en uppsägningstid på 3 månader.

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare
2016

2015

Antal på balansdagen

Varav män

Antal på balansdagen

Varav män

Styrelseledamöter

7

4

7

4

Generalsekreterare med ledningsgrupp

3

0

3

0

2016
62
97
0
8
167

2015
10
165
545
337
1 058

2016
3
3

2015
0
0

Not 4 - Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter
Utdelningar
Resultat vid avyttring av värdepapper
Premieintäkter optioner
Totalt
Not 5 - Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader
Totalt

Not 6 - Andelar i koncernföretag
År 2008 bildades MyRight Sweden AB (org.nr 556765-1244), ägd till 100
procent av föreningen MyRight, och med ett eget kapital på 100 tkr.
MyRight AB har ett eget kapital på 132 tkr och en förlust på 17 tkr år
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2015.
Not 7 - Fordringar medlemsorganisationer
2016-12-31
461
38
7
506

Egeninsatser
Medlemsavgifter
Övrigt (utlägg mm)
Utgående balans

2015-12-31
45
0
0
45

Avser fordringar på medlemsförbunden för obetalda egeninsatser, medlemsavgifter och övrigt.
Not 8 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2016-12-31
185
56
240

Förutbetald hyra
Förutbetalda övriga kostnader
Totalt

2015-12-31
183
80
263

Not 9 - Kortfristiga placeringar
Nordea Investeringsfonder
Nordea Räntebevis
Söderberg & Partners
Utgående balans
Marknadsvärde
Värdepapper
Antal
BGF World Financials A2
Carnegie Corp. Bond
Carnegie Likviditetsfond A
Öhman Företagsobligationsfond 2 A
Öhman Sweden Micro Cap
JPM Europé Strategic Growth A (acc)
Lannebo Sverige Plus
Nordea-1 US Corporate Bond HB SEK
Nordea-1 US High Yield Bond HB SEK
Nordea-1 Emerging Stars Equity BP SE
Nordea-1 European Cross Credit HB SE
Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarkna
Pictet-European Sustainable Eqs P EU
Schroder ISF Japanese Opp $ A
SPP Aktiefond USA
SPP Företagsobligationsfond A
Öhman Sverigefond
Nordea Institutionell Kortränta
Summa

699
1 298
392
2 587
698
672
17 378
3 053
1 614
307
306
497
63
1 450
3 612
4 264
988
286

2016-12-31
400
0
6 668
7 068
7 172

2015-12-31
1 678
421
0
2 099
2 160

Anskaffnings
värde
139
522
475
300
567
153
707
303
220
268
342
273
140
193
690
462
567
347
6 688

Marknads
värde
139
523
475
300
586
155
723
304
222
274
343
277
140
192
694
462
578
347
6 734
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Not 10 - Skuld till Sida
Oförbrukat Sida anslag
Återbetalda projektmedel från partner
Ränteskuld Sida
Utgående balans

2016-12-31
8 004
0
10
8 014

2015-12-31
5 668
87
10
5 765

2016-12-31
4
120
419
63
822
1 428

2015-12-31
4
127
333
260
0
724

Not 11 - Övriga skulder
Övriga korta skulder
Personalskatter
Skulder lokalkontor
Skuld Medlemsorganisationer
Senarelagda projektutbetalningar
Totalt

Not 12 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterlöner
Sociala avgifter
Övriga interimsskulder
Totalt

2016-12-31
310
302
206
818

2015-12-31
326
348
156
830

Sida 23 av 24

MyRight – Empowers People with Disabilities
Organisationsnummer 802402-9376

Vår revisionsberättelse har lämnats

2017

Ernst & Young AB

Jonathan Bexelius
Auktoriserad revisor

Eva Sten
Förtroendevald revisor

Sida 24 av 24

