Förvaltningsberättelse för 2016
Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond
MÅL OCH VERKSAMHET
Stiftelsen har sedan den inrättades 1987 givit stöd till forskning som syftar till
förebyggande behandling, effektivare läkemedel mot HIV-infektion samt till forskning kring
förebyggande åtgärder. Styrelseledamöterna och de sakkunniga är alla experter inom området
och de arbetar ideellt.
Behandlingen mot HIV-infektion har gjort stora framsteg och bromsmediciner har fått
global spridning. Nya läkemedel kan således delvis hindra sjukdomsförloppet hos många
patienter under lång tid och nya metoder att förebygga smitta har studerats. Stiftelsen har givit
stöd till ett stort antal projekt som bidragit till denna positiva utveckling. Men HIV-problemet är
långtifrån löst; något verksamt vaccin finns inte, dagens behandling botar trots allt inte
patienterna och de nuvarande läkemedlen är förenade med biverkningar och risk för
resistensutveckling. Därför finns det fortfarande ett stort behov av omfattande behandlings- och
vaccinforskning i vårt land.

STYRELSE
Styrelseledamöterna under året har varit: Jan Albert (kassör), Kristina Broliden
(ordförande), Per Björkman, Sophie Ekman (fund-raiser), Anna-Mia Ekström, Magnus Gisslén,
Lars Moberg, Hans Norrgren (tillträde inför andra halvåret), Bo Svennerholm (avgick efter första
halvåret), Anders Sönnerborg, Carl-Johan Treutiger (vice-ordförande) och Aylin Yilmaz (tillträde
inför andra halvåret).

SAMMANTRÄDEN
Styrelsen har haft fyra protokollförda möten under 2016.

KANSLI
Sekreterare Karin Johnsdotter vid Sveriges Läkarförbund har fortsatt att bistå Stiftelsen
genom fortlöpande bevakning av kansliet. Karins insats har varit mycket betydelsefull för
verksamheten och har på ett påtagligt sätt skapat en smidig och effektiv kansliverksamhet.
Göran Cassell (3DData) har ansvarat för den löpande driften av ansökningssystemet.

BEDÖMNING OCH UTDELNING AV FORSKNINGSANSLAG
Under 2016 inkom 23 stycken ansökningar (11 i mars och 12 i oktober). Ansökningarna
bedömdes av externa granskare och av styrelsen under strikt beaktande av jävsapekter.
Stiftelsen har strävat efter att utse fyra externa granskare per ansökan. Av de inkomna
ansökningarna beviljades tre ansökningar forskningsstöd á 150 000 kronor vardera, två
ansökningar á 100 000 kr vardera och två ansökningar á 75 000 kr vardera. Den totala beviljade
summan var 800 000 kr.
Enligt §1 i Stiftelsen stadgar så har Stiftelsen som ändamål att stödja vetenskaplig
forskning som syftar till effektiv prevention mot och behandling av HIV infektion. Ekonomiskt
stöd ska i första hand utgå till klinisk behandlingsforskning. Som framgår från Stiftelsens
hemsida (www.aidsfond.se) rörde alla beviljade projekt forskning kring HIV. Vissa av projekten
var av rent klinisk natur medan andra var av translationell eller basal karaktär. I enlighet med
stadgarna gavs kliniska projekt företräde under förutsättning att deras vetenskapliga bärkraft
bedömdes vara god.

HEMSIDA
Stiftelsens hemsida har under 2016 genomgått en fortlöpande översyn, inte minst med
anledning av pågående kvalitetsförbättringsarbete i samband med ansökan till FRII.

EVENEMANG OCH FUND RAISING
Utöver sedvanliga aktiviteter med annonsering, insamlingsverksamhet och medverkan vid
olika evenemang så deltog en av styrelseledamöterna även aktivt vid en fund-raising kampanj på
en bar i samband med World AIDS Day den 1 december 2016.
Vår status i Givarguiden har uppdaterats.
Vi har mottagit den första av tre donationer från Noaks Ark á 150 000 kr vilket finansierar
ett av de anslag vi beviljade.

EKONOMI
Stiftelsen innehar fortfarande ett hundratal litografier av konstnärerna Helene Billgren,
Lennart Aschenbrenner och Björn Wessman. Tre ytterligare litografier har sålts. Samtliga
litografier tillföll Stiftelsen när Life Foundation avvecklades för ett antal år sedan.
Handelsbanken har skött förvaltningen av Stiftelsens tillgångar och bidrar också med
administrativt stöd.

Liksom tidigare år så kan det bli fasförskjutning över årsskiften avseende
anslagsutbetalningar då den sökande har en viss tidsperiod på sig att rekvirera sin tilldelning.
Anslagssumman enligt ovan (800 000 sek) behöver därför inte stämma med bokslutet.
Stiftelsens revision sköts av Deskjockeys Revision KB i Stockholm.
Arbetet med att minska nyckeltalet (inkomst/utgifter) har intensifierats i samråd med
Svensk Insamlingskontroll och en väsentlig förbättring har skett under året. Detta har främst
skett genom att annonseringskostnaderna har begränsats och insamlingsintäkterna har ökat.

ÖVRIGT
Ansökan till FRII (frivilligorganisationernas insamlingsråd) har fullföljts och skickats in för
granskning. Bedömningskriterierna i ansökningssystemet har uppdaterats.
En styrelseledamot har avgått och två har nyrekryterats under året, totala antalet var 11
personer vid årets slut.

TACK
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till vår fund-raiser Sophie Ekman samt till Marie
Dahlberg för arbete med hemsidan. Karin Johnsdotter tackas också för gediget arbete med
ansökan till FRII utöver sedvanliga ärenden. Styrelsen tackar även alla externa sakkunniga som
genom ett noggrant och kompetent arbete bidragit till att de forskningsprojekt som Stiftelsen
tilldelat forskningsmedel har haft högsta vetenskaplig kvalitet.

