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Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) sitt hovedmål er å bremse
økningen i antallet mennesker som får astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, og at de som har sykdommene, skal leve best mulig med dem.
NAAF jobber også med å sikre nok ressurser til diagnostisering, opplæring,
habilitering og rehabilitering av ovennevnte sykdomsgrupper.
Forbundets medlemstall er sakte stigende, nå med over 12.000 medlemmer.
Fokus på medlemsrekruttering gjennom målrettede elektroniske
kampanjer, vervepremier, kunnskap om medlemsgrupper og
segmenter, samt prioriteringer for å være relevante og
synlige i samfunnet, har bidratt til denne økningen.
For 2017 hadde organisasjonen 28 lønnede årsverk totalt, fordelt på
33 ansatte. Av disse hadde 18 personer arbeidssted ved administrasjonen
i Oslo, og 15 ansatte er fordelt mellom regionskontorer (13) og
NAAFs pollenvarsling i Trondheim (2).
Som et resultat av sunn og bærekraftig drift, samt god økonomisk
styring, har NAAF nå flere år med beskjedne overskudd bak seg.
Forbundet har også relativt god likviditet.
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Forbundet har i sin handlingsplan 2017 – 2019 definert følgende:
•

Sette fokus på sammenheng mellom inneklimaproblemer i norske bygg og helseproblemer

•

Redusere luftforurensning utendørs til et nivå som, minst, overholder EUs luftkvalitetsdirektiv

•

Være pådriver for å fjerne helseskadelige stoffer og allergener i produkter

•

Arbeide for fokus på universell utforming og hensyn til NAAFs sykdomsgrupper i det offentlige rom

•

Sikre god tilrettelegging for våre brukergrupper

•

Jobbe for at samfunnets forskningsinnsats økes for våre sykdomskategorier

•

Være pådriver for bedre diagnostisering og behandling innen våre sykdomsområder

•

Være en sentral aktør i kompetansespredning og kunnskapsheving om våre sykdommer

•

NAAF som brukerrepresentant skal jobbe aktivt for å sikre brukernes/pasientenes medbestemmelsesrett.

Målene skal nås blant annet gjennom bevisstgjøring av folkeopinionen og gjennom politisk påvirkning, samt
gjennom prosjekt-, kampanje- og frivillig arbeid i flere ledd; lokalt, regionalt og sentralt.

Dette har NAAF oppnådd i 2017:
ADMINISTRATIVT
2017 var et godt år for organisasjonen. Visjoner og prinsipper fra Forbundsstyret og den ansatte ledelsen, har vært
godt forankret både i det styrende budsjettet og i den daglige driften.
2017 var et år med aktivitet på mange fronter, men med sober økonomisk styring. Arbeidsglede og samarbeid var
synlig i alle organisasjonsledd. Alle har søkt å trekke i samme retning, og forbundet opplever gode resultater for
saken.
Året har sett nyansettelser. Nødvendige vikarressurser på økonomiavdelingen er gått over i faste ansettelser. I tillegg
har NAAF økt den helsefaglige kompetansen ved å ansette mer ekspertise på ernæring og matallergi, en stilling delt
mellom administrasjonen og NAAF Region Oslo og Akershus. Den administrative ledelsen er stabil, med
Anne Elisabeth Eriksrud som generalsekretær.
FORBUNDSSTYRET:

Forbundsleder 					
Første nestleder
Andre nestleder

Trine Wettergreen Strømman
Bård Svendsen
Elisabet Bjørheim Salte

Styremedlemmer					

Thomas Bræck
Anita Kolseth Olsen
Hanne Sagerud

Representant for de ansatte				

Hogne Skogesal

Varamedlemmer, numerisk orden			

Erik Borg Finnebraaten
Hege Sydnes

Personlig vara for de ansatte				

Espen Kromvoll
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POLITISK
I forbindelse med forslag til statsbudsjett 2018, deltok NAAF på åpne høringer i Stortingets finanskomite, og helseog omsorgskomite. I disse høringene tok forbundet opp saker rundt følgende kjernepunkter:
•
•
•
•
•

Takknemlighet for statlig fullfinansiering av pollenvarslingen, samt midler til NAAFs øvrige folkehelsearbeid
Nødvendigheten av et tiårig nasjonalt astma- og allergiprogram, basert på finsk modell
Opprettholdelse og potensiell styrking av ordningen for behandlingsreiser til utlandet
Øremerkede midler til de fire regionale sentrene for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)
Økning av dieselavgiften som ledd i en overordnet plan for å løse luftkvalitetsproblematikken i norske byer

Politisk arbeid er langsiktig arbeid. Det tar ofte tid før sakene får gjennomslag. NAAFs krav behandles av
departementer og direktorater, av stortingskomiteer og Stortinget i plenum. Vi vet at våre innspill vektlegges i
myndighetenes videre arbeid.
I 2017 har NAAF vært en godt synlig politisk aktør. Forbundet har representanter i flere utvalg, fokusgrupper og
nettverk som er sammensatt av både myndigheter og øvrige organisasjoner. Forbundet har hatt god mediedekning
rundt flere av sine fokusområder, og har levert mange politiske høringssvar til forskjellige departementer og
direktorater. Disse høringssvarene gjenspeiler bredden i NAAFs folkehelsepolitiske arbeid.
POLLENVARSLING OG RÅDGIVNINGSTJENESTEN
NAAF leverer den daglige pollenvarslingstjenesten for Norge. Forbundet har etablert 12 pollenfeller rundt om i landet
og varsler seks pollentyper daglig, fra februar til midten av august. Tjenesten ble etablert i 1975 og er senere utviklet
til en landsdekkende varslingstjeneste. Forbundet har i dag to heltidsansatte pollenanalytikere i Trondheim, som
sammen med Seksjon for ekstern kontakt i sekretariatet sørger for at varslingen til enhver tid er oppdatert og
tilgjengelig for publikum, medier og næringsliv.
I 2017 endret forbundet lokasjon for fellen i pollenregion Rogaland. Fellen står nå i Hå, og opereres gjennom et
samarbeid med Hå kommune.
NAAFs rådgivningstjeneste er åpen for alle, ikke bare NAAFs medlemmer. Tjenesten er både elektronisk og telefonisk,
og betjenes av helsefaglig personell, samt fagsjef med særskilt kompetanse på inneklima. Tjenesten betjener
henvendelser fra brukere, helsepersonell, myndigheter og næringsliv, med 15-30 henvendelser i gjennomsnitt per
dag. Tjenesten er, som tidligere år, åpen alle dager bortsett fra onsdager. I 2017 åpnet man imidlertid opp for en
eksklusiv tjeneste på onsdager, der medlemmer av forbundet kan snakke med ekspert om mat, ernæring og
matallergier.
Statsbudsjett for 2017 øremerket 3,75 millioner kroner til tjenesten pollenvarsling, samt NAAFs generelle
folkehelsearbeid. Forbundet er takknemlig for denne anerkjennelsen av våre nasjonale tjenester og oppgaver.
Så lenge man mottar slik statsstøtte, vil man kunne opprettholde, samt søke å videreutvikle, disse tjenestene.
NAAFU
NAAFs ungdomsorganisasjon ble i 2016 lagt under administrasjon av Forbundsstyret. Det ble i januar 2017 sendt
ut en medlemsundersøkelse for NAAFU. Denne ble i all hovedsak distribuert på Facebook, og rettet seg både mot
NAAF-medlemmer og ikke-medlemmer i alderen 15-35 år.
Medlemsundersøkelsen viste følgende:
Det store aldersspennet i NAAFU oppleves som en utfordring.
Det er behov for å differensiere aktivitetene på alder.
Facebook er foretrukket informasjons- og kommunikasjonskanal.
Kurs og sosiale aktiviteter oppgis som mest interessant.
Aktivitetene må i stor grad gjennomføres lokalt.
Det ble forsøkt gjennomført en ungdomsleir på Haraldvangen i Hurdal i 2017, men denne ble utsatt til juni 2018 på
grunn av få påmeldte.
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REGIONER, STORLAG OG LOKALLAG
Lokal og regional aktivitet og engasjement er et viktig fundament i organisasjonen. Det har vært mye positiv,
utadrettet aktivitet i NAAFs regioner, storlag og lokallag i 2017. Verdens tobakksfrie dag, verdens astmadag og andre
merkedager har vært markert over hele landet. Frivillige og tillitsvalgte har bemannet informasjonsstander,
gjennomført likepersonsaktiviteter, snakket på vegne av våre grupper i brukerutvalg, i tillegg til å arrangere
turgrupper, strikkekvelder og familiesamlinger for å nevne noe.
For mer informasjon om aktivitet i den enkelte region eller storlag/lokallag, se egne årsberetninger.
NY ORGANISERING AV NAAF
Norges Astma- og Allergiforbunds Landsmøte i 2013 behandlet et innkommet forslag fra NAAF Region Vest og NAAF
Region Nord om å sette i gang et pilotprosjekt om organiseringen av NAAF. Bakgrunnen for forslaget var spørsmål
fra de to regionene om NAAF er i stand til å gi medlemmer over hele landet et like godt tilbud, og en erkjennelse av
at ulike regioner har ulike utfordringer med hensyn til geografi, økonomi og kompetanse. En arbeidsgruppe leverte
et diskusjonsnotat til Forbundsstyret, som så ble lagt frem for Landsmøtet 2016. Landsmøtet 2016 vedtok følgende:
Landsmøtet gir Forbundsstyret fullmakt til å videreføre arbeidet og å legge frem status på arbeidet, samt eventuelle
forslag til vedtektsendringer til neste landsmøte i henhold til følgende punkter i diskusjonsnotatets oppsummering:
1. NAAF skal utarbeide etiske retningslinjer.
2. NAAF skal gi et helhetlig tilbud til alle medlemmer.
3. Det skal bli enklere å være frivillig i NAAF ut fra interessefelt (fysisk aktivitet, inneklima, uteluft, eksem),
uten å ha et tillitsverv.
4. NAAF-midler skal i størst mulig grad følge aktiviteter, som er forankret i NAAFs formål og handlingsplan.
5. NAAF skal utnytte fremtidsrettet teknologi, både internt og ut mot medlemmene.
6. NAAF skal prøve ut alternative organisasjonsmodeller.
En prosjektgruppe har jobbet jevnt og trutt i hele 2017. I tillegg til hyppig møtevirksomhet, har temaet «Ny
organisering av NAAF» vært tema for diskusjoner på to samlinger for regionledere. Et diskusjonsnotat ble sendt ut i
januar 2018, og arbeidet fortsetter videre frem mot landsmøtet 2019. Hele organisasjonen får mulighet og
oppfordres til å delta aktivt i diskusjonene om hvordan NAAF skal se ut i fremtiden.
KAMPANJER OG PROSJEKTER
Geilomo barnesykehus
Sommer og høst 2017 utførte NAAF betydelige utbedringer på Geilomo barnesykehus. I tillegg til vanlig løpende
vedlikehold, ble foreldreboligkomplekset Danebo fullstendig renovert fra topp til bunn. Komplekset huser nå fem
hybler til bruk av foreldre med barn på sykehuset. Alt inventar ble også fornyet: Senger, skap, lamper, hvitevarer, TV
og Internett.
Julekampanjen
NAAFs julekampanje 2017 samlet inn nesten 700.000 kroner til utbedringer på Geilomo barnesykehus. Arbeidene
spesifisert i kampanjen er planlagt utført i 2018.
Luftagentene
2017 var året for Luftagentene, en kampanje i regi av Norges Astma- og Allergiforbund, med støtte fra Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet (BufDir), med den målsetning å øke kunnskapen om inneklima i læringsmiljøer i
Norge.
Prosjektet var tilrettelagt for 5.-7.trinn. Deltagelsen var gratis for opp mot 100 skoleklasser i Norge, utgiftene ble
sponset av NAAFs aktuelle regioner, storlag eller lokallag. Prosjektet la opp til at klassene selv, ved hjelp av egne
midler og tiltak, ble satt i stand til å bedre eget inneklima til et akseptabelt nivå. Deltakerklassene monterte en
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luftmåler i klasserommet, som så sendte målinger på CO2, luftfuktighet og temperatur til www.luftagent.no.
Konseptet i prosjektet bygget på elevdeltagelse, der klassene lærte om inneklima gjennom å måle, forske og
gjennomføre oppgaver knyttet til inneklima og læreplan. Oppgavene var basert på enkle tiltak som gir økt kunnskap
om inneklima, og som elever og lærere kan ta med seg videre. I tillegg til de deltakende klassene, er verktøyene som
ble utviklet i prosjektet, alt fra flytskjemaer for bedring av inneklima når måleverdier avviker fra gjeldene normer, til
konkrete handlingsverktøy, tilgjengelig for alle via NAAFs nettsider.
ExtraStiftelsen
NAAF har i 2017 gjennomført ni prosjekter med midler fra ExtraStiftelsen. Blant de sentrale prosjektene er Bli Frivillig
i NAAF som har samlet informasjon for de som ønsker å bli frivillig i NAAF, og de som allerede er frivillige i NAAF på
en egen nettside.
I tillegg ble det gjennomført en rekke gode og spennende prosjekter i NAAFs regioner og lokallag/storlag, som for
eksempel Pust, pes og likevel full fres i regi av NAAF Egersund og Dalane lokallag, som har fokus på tilrettelegging
for personer med astma og allergier når man skal på tur.
NAAF har sendt mange søknader til ExtraExpress. Totalt 29 prosjekter fikk innvilget midler fra denne ordningen i
2017. Dette betyr 29 flotte prosjekter gjennomført i lokallag, storlag og regioner rundt om i hele landet.
NAAFs nasjonale lotteri
Samarbeidspartner for lotteriet er Windmill AS. Inntjeningen er på et akseptabelt nivå, i tråd med alle bransjenormer.
NAAF er medlem av Norges innsamlingsråd. For 2017 ble toppremien på 200.000 kroner vunnet av et medlem,
gjennom medlemsutsendelsen.
Næringsliv
NAAF fungerer som rådgiver for næringslivsaktører. Dette gjør vi for å sørge for at våre prinsipper, gode eksempler og
kompetanse inkorporeres i produksjonskjeden. Det er et mål for NAAF å være en spennende, utviklende og
kompetansepreget partner for de deler av norsk næringsliv hvis mål, av forskjellige grunner, sammenfaller med
forbundets.
Det ble i tillegg gjennomført to samarbeidsprosjekter med aktører i legemiddelbransjen:
Pollenfrisk 2017 (ALK Abello) - Informasjonsprosjekt gjennomført på flere lokasjoner vår og høst 2017. Prosjektet var
rettet mot studenter og omhandlet pollenallergi, behandlingsalternativer og tilknyttede rettigheter. Prosjektet
er videreført og skal gjennomføres også i 2018.
Astmakontroll 2017 (GlaxoSmithKline) - Informasjonsprosjekt for å øke bevisstheten rundt astmakontroll og å lære
brukere å minimere symptomer og begrensninger i livet. Fysiske stands på verdens astmadag. Prosjektet er ikke
videreført for 2018.
KOMPETANSEOVERFØRING
NAAFs faglige kompetanse er etterspurt i foredragssammenheng både innad i organisasjonen, i helsesektoren, i
kommuner og fylkeskommuner, samt i ulike fagmiljøer. Dette bidrar til å spre den kunnskapen organisasjonen
besitter, videreutvikle faglige nettverk, og å sikre NAAFs renomme som høykvalitetsformidler.
Forbundet har i 2017 hatt fokus på å formalisere samarbeid innenfor våre nettverk for å kunne trekke veksler på
eksterne samarbeidspartneres kompetanse like mye som de har hatt nytte av vår. Dette er en fornuftig og
bærekraftig modell.
VALLE MARINA
NAAFs heleide datterselskap, Det Norske Helsesenter SA (DNH SA), eier størstedelen av bygningskomplekset på
helsesenteret Valle Marina i nærheten av byen Arguineguin på sydspissen av Gran Canaria. Her eier DNH SA 54
6 / Årsmelding 2017

leiligheter samt restaurant, kjøkken, helsehus med behandlingsbasseng, konferanserom mm. I tillegg eier DNH SA
fem leiligheter i leilighetsanlegget Loma Estrella i Arguineguin.
DNH SA har avtale med Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for behandlingsreiser, hvis oppgave er å organisere og
kvalitetssikre behandlingstilbud til personer med definerte kroniske sykdommer i et varmt og solrikt klima.
Valle Marina har en solid drift, og økonomien er tilfredsstillende.
NETTSIDER OG UTGIVELSER
www.naaf.no har solide, høye besøkstall. I gjennomsnitt over 50.000 unike brukere er innom våre nettsider per
måned, i pollensesongen nær dobles dette antallet.
NAAFs tilstedeværelse, og fokus på, sosiale medier er fortsatt økende. Forbundet satser i hovedsak på Facebook og
Instagram.
I tillegg gir NAAF ut to blader. Et fagblad, Allergi i Praksis, som går til fastleger i både Norge og Sverige, med et opplag
på 13.000, samt et medlemsblad, AstmaAllergi, med et opplag på 12.500. En leserundersøkelse i regi av Fagpressen,
viste at AstmaAllergi i gjennomsnitt har over 65.000 lesere av hvert nummer.
NAAF har også til enhver tid en mengde informasjonsbrosjyrer og trykksaker i omløp. Brosjyrer om astma, eksem,
pollenallergi, og matallergi er populære hos brukere i helsetjenesten, i tillegg til trykksaker som pollenkalender,
inhalasjonsveiledere og liknende. Oversikt over utgivelser finnes på www.naaf.no/utgivelser.
Av miljø- og kommunikasjonshensyn, er det et mål for NAAF over tid å begrense bruken av trykket materiell til fordel
for digital informasjonsflyt.
PRODUKTMERKEORDNINGEN
Som organisasjon er det viktig at vi aktivt arbeider for å stimulere til økt produksjon av produkter uten unødvendige
og allergifremkallende tilsetningsstoffer. Forbundets produktmerkeordning (PMO) er et viktig verktøy for å veilede
forbrukere til mer helsevennlige produkter, samt hjelpe industrien til å satse på økt produksjon av denne typen
produkter.
NAAFs PMO inneholder om lag 150 forskjellige produkter, alt fra kremer og såper, via bleier og rengjøringsprodukter,
til byggevarer og maling. Felles for alle produktene, er at de er vurdert av vårt uavhengige produktvurderingsutvalg
(PVU) og funnet å være egnet for anbefaling. Produktvurderingsutvalget består av uavhengige fagpersoner med
kompetanse til å vurdere helseeffekten av de produkter som innstilles for PMO.
En anbefaling vil si at produktet er uten, eller ekstremt lavt på, kjente allergener, hudirritanter og/eller andre stoffer
som vi vet kan påvirke helsen i negativ retning.
2017 har sett intensivt arbeid for en sammenslåing av nordiske produktmerkeordninger. NAAF har gått sammen med
sine søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark, og lanserer nå en felles, nordisk produktmerkeordning. Den nye
ordningen heter Asthma Allergy Nordic, og er ledd i en prosess for å løfte arbeidet til et nytt og høyere nivå. I en
overgangsperiode vil den gamle ordningen leve side om side med den nye.
Enkelte produkter/konsepter som var i NAAFs PMO er ikke med videre til Asthma Allergy Nordic. Det er ikke
nødvendigvis fordi det er noe galt med produktet/konseptet, det er kun fordi man av ymse årsaker ikke anser det
som formålstjenlig å ta det relevante konseptet inn i en nordisk/internasjonal ordning.
Noen produkter faller ut av PMO av andre grunner, enten fordi produsenten endrer resepten og vi ikke lenger kan
anbefale dem, fordi ny forskning viser noe man ikke har vært klar over før, eller fordi produsenten av ulike årsaker
ikke lenger ønsker å stå i PMO.
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Også nye produkter kom til. LilleGo bleier og buksebleier, samt wipes fra Unil, ble en del av produktmerkeordningen
i 2017. Unil lanserte i tillegg en ny flytende tøyvask for farget tøy. Alle produktene fra Unil selges i Norges Gruppens
kjeder i hele landet.
I 2017 lanserte Apotek 1 sin egen solserie, Dermica Sensitive solkrem, faktor 30 og 50 for både kropp og ansikt, i
tillegg til en after sun lotion.
Orkla lanserte en helt ny serie med vaskeprodukter kalt Klar, hvor ett av produktene ble anbefalt av NAAF: Klar
tøyvask uten parfyme. Orkla gjorde også noen ergonomiske endringer på sine Jif moppeprodukter, som er anbefalt av
NAAF.
Mascot Høie lanserte flere nye dyner og puter som også kvalifiserte til plass i PMO.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Årsregnskapet for 2017 viser et positivt resultat på NOK 764 237 (2016 viste et resultat på NOK 3 710 750). Årets
overskudd legges til NAAFs egenkapital, som nå er på NOK 11 549 734.
Hendelser som har innvirket på resultatet:
+ Tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping
+ Øremerkede midler til NAAF over statsbudsjett 2017
+ Gaver øremerket Geilomo barnesykehus
+ Tilskudd til Geilomo barnesykehus fra Sparebankstiftelsen og Stiftelsen UNI
+ Gaver til NAAF gitt over medlemskontingentinnbetalingen
+ Prosjektstøtte fra ExtraStiftelsen, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og LNU Aktivitetsstøtta
- Generell nedgang i offentlige tilskudd basert på medlemstall
- Oppussing av foreldreboliger på Geilomo barnesykehus
- Avvikling og/eller reforhandlinger av enkelte næringslivsprosjekter
Det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle og sikre nåværende inntekter, samt etablere nye fremtidige
inntektskilder.
Fortsatt drift
Forutsetning for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne forutsetning.
Forbundets ledelse ser betydningen av stram økonomisk styring. Videre drift inneholder ingen store utskeielser.
Det prioriteres å nedbetale gjeld og å holde egenkapitalen på et sunt nivå.
Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet i forbundet vurderes som godt. Administrativ ledelse har kontinuerlig fokus på arbeidsmiljøet. Samlet
totalt sykefravær for hele organisasjonen i 2017 er på 4,7 %. I en organisasjon der det anses som viktig kompetanse
at enkelte ansatte har førstehåndskunnskap om de kroniske sykdommer forbundet representerer, er det å forvente at
sykefraværet ligger noe over det som anses som tilfredsstillende i en vanlig privat bedrift. Det jobbes likevel aktivt og
kontinuerlig med å holde sykefraværet så lavt som mulig. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert.
Ytre miljø
Virksomhetens arbeid medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø utover det
som er normalt for denne type virksomhet.
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Likestilling
Forbundet arbeider for at det ikke skal forekommer diskriminering av noen art, ei heller forskjellsbehandling grunnet
kjønn. Ved utgangen av 2017 var forbundets årsverk fordelt på 26 kvinner og syv menn.

Asker 20. april 2017
Styret for NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND

Trine Wettergreen Strømman
Forbundsleder

Bård Svendsen
1. nestleder

Elisabet Bjørheim Salte
2. nestleder

Anita Kolseth Olsen
Styremedlem

Thomas Bræck
Styremedlem

Hanne Sagerud
Styremedlem

Hogne Skogesal
Styremedlem

Anne Elisabeth Eriksrud
Generalsekretær
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NAAF årsberetning og aktivitetsregnskap 2017

Aktivitetsregnskap
1. Anskaffede midler
a) Medlemsinntekter
b) Tilskudd
i) Offentlige
ii) Andre
c) Innsamlede midler og gaver
d) Opptjente inntekter fra aktiviteter
i) Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål
ii) Aktiviteter som skaper inntekter
e) Finans og investeringsinntekter

Note
10
4

5

2017

13 208 293
1 817 174

15 189 943

3

Totale anskaffede midler

3 487 684
15 025 467

3 334 083
15 189 943

1 176 749

2016

12 222 189
3 569 583

15 165 906

3 510 790
15 791 772

2 479 438
15 165 906

1 162 776

38 213 926

38 110 682

1 019 648
32 303 949

1 474 841
29 461 005

2. Forbrukte midler
a) Kostnader til anskaffelse av midler
b) Kostnader til formålet
i) gaver, tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av organisasjonens formål
ii) kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet
c) Administrasjonskostnader
Totale forbrukte midler

2 025 000
30 278 949

6

3. Årets aktivitetsresultat

4. Tillegg/reduksjon egenkapital

Annen egenkapital

8

4 126 092

2 100 000
27 361 005

3 464 087

37 449 689

34 399 933

764 237

3 710 750

764 237

3 710 750
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Balanse pr 31.12.
Eiendeler
Anleggsmidler

2017

2016

2
2,7

13 340 093
694 667
14 034 760

13 437 120
1 987 231
15 424 351

3,14
3,14

1 024 398
247 000
1 271 398

1 024 398
247 000
1 271 398

15 306 158

16 695 749

624 440
624 440

691 171
691 171

502 999
2 102 264
2 605 263

2 039 502
2 755 675
4 795 177

8 964 942
8 964 942

8 211 213
8 211 213

Sum omløpsmidler

12 194 645

13 697 562

Sum eiendeler

27 500 803

30 393 311

Andre driftsmidler
Tomter, bygninger og fast eiendom
Diftsløsøre, inventar, kontormaskiner o l
Sum andre driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Aksjer i datterselskap
Aksjer i tilknyttet selskap
Sum finansielle anleggsmidler

Note

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Beholdninger
Varer
Sum beholdninger
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter
Bankinnskudd, kontanter
Sum bankinnskudd, kontanter

7,12

3
7,13

9
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Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Annen egenkapital

Note
8

Sum egenkapital

2017

2016

11 549 734

10 785 497

11 549 734

10 785 497

Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner

7

3 000 000

4 000 000

Øvrig langsiktig gjeld

7

1 000 000

1 000 000

Lån fra datterselskap

3,7

4 874 142

4 515 992

8 874 142

9 515 992

Sum annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner

9

-

670 713

Leverandørgjeld

3

1 068 452

2 123 037

1 208 819

1 115 555

4 799 656

6 182 517

7 076 927

10 091 821

Sum gjeld

15 951 069

19 607 813

Sum egenkapital og gjeld

27 500 803

30 393 311

Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

11

Sum kortsiktig gjeld

Oslo, 20. april 2018
Styret for NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND

Trine Wettergreen Strømman
Forbundsleder

Bård Svendsen
1.nestleder

Elisabet Bjørheim Salte
2.nestleder

Anita Kolseth Olsen
Styremedlem

Thomas Bræck
Styremedlem

Hanne Sagerud
Styremedlem

Hogne Skogsal
Styremedlem

Anne Elisabeth Eriksrud
Generalsekretær
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Kontantstrømoppstilling

2017

2016

Årets aktivitetsresultat
Ordinære avskrivninger/nedskrivninger
Endringer i varer
Endringer i kundefordringer
Endringer i leverandørgjeld

764 237
1 714 043
66 731
1 536 503
-1 054 585

3 710 750
731 083
215 330
-1 183 022
554 294

Endringer i andre omløpsmidler og gjeldsposter

-1 306 896

-527 320

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

1 720 033

3 501 115

Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-324 453
-324 453

-2 147 310
-2 147 310

Tilført egenkapital
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
Nedbetaling av langsiktig gjeld
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

358 150
-1 000 000
-641 850

93 758
-3 253 033
-3 159 275

753 730
8 211 213
8 964 943

-1 805 470
10 016 683
8 211 213

Netto endringer i bankinnskudd, kontanter og lignende
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr: 01.01
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr: 31.12.
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Note 1 - Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.
Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:
Inntektsføring
Inntektsføringen skjer når inntekten er opptjent. I aktivitetsregnskapet klassifiseres inntekter i de fem kategoriene gitt i regnskapsstandarden for ideelle organisasjoner. Det foretas periodisering av inntektene løpende.
Regnskapsførte medlemsinntekter er det beløp som er innbetalte medlemskontingenter for regnskapsåret.
Tilskudd inntektsføres når betingelsene for mottaket av tilskuddet er oppfylt.
Lotteriet følger kalenderåret. Lotteriregnskapet blir ført og administrert av Windmill AS. Avtalt andel av
omsetning på lotteriet i kalenderåret inntektsføres.
Inntektsføring av tilskudd med tilbakebetalingsvilkår skjer i takt med forbruket av midlene.
Inntektsføring av tilskudd uten tilbakebetalingsvilkår skjer i sin helhet når man mottar tilskuddet.
Klassifisering av kostnader
Aktiviteter utført i regnskapsåret er regnskapsført samme år. I aktivitetsregnskapet klassifiseres kostnader i
de 3 kategoriene gitt i regnskapsstandarden for ideelle organisasjoner.
Prosjektregnskap
I tillegg til ren inntekts- og kostnadsføring på kontonivå i tråd med de kategoriene som er gitt i
regnskapsstandarden for ideelle organisasjoner, brukes et komplett prosjektregnskap med tilhørende
timeføring for hver enkelt ansatt.
Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap
Investeringer i datterselskap vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til
virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter god
regnskapsskikk. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskap er inntektsført som annen
finansinntekt. Tilsvarende gjelder for investeringer i tilknyttede selskap.
Anleggsmidler/Langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler
nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres
når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.
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Varer
Varer er vurdert til den laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for forventet tap. Avsetning til tap
gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige
kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Konsernregnskap
Det er valgt å ikke konsolidere regnskapet for Det Norske Helsesenter SA med regnskapet for NAAF. Årsaken
til det er at utelatelsen ikke har betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat. Det Norske
Helsesenter SA`s regnskapstall for 2017 er presentert i note 14.

Note 2 – Andre driftsmidler
2.1 – Driftsmidler – fast eiendom

Anskaffelseskost pr 01.01.17
Tilgang
Avgang

15 620 440
324 453
-

Anskaffelseskost pr 31.12.17

15 944 893

Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.17
Balanseført verdi pr 31.12.17
Årets avskrivninger
Avskrivningssats

2 604 800
13 340 093
421 480
50/100 år
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2.2 – Inventar og driftsløsøre

Anskaffelseskost pr 01.01.17
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost pr 31.12.17
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.17

Kontormaskiner
493 988
493 988
458 272

Avgang
Akkumulerte av/nedskrivninger pr: 31.12.2017

-

Websider

400 388

-

823 689
823 689
164 738

PollenInnredning
varsling
utleielokaler
557 311
1 122 820
557 311
1 122 820
505 774
1 122 820
505 774

1 122 820

-

-

623 010

35 716

-

658 951

-

-

694 667

149 087
-

81 555
123 834

5 år

5 år

164 738

6 184

160 403

561 967

-

45 352

561 410

730 596

5 år

7-10 år

7 år

Note 3 – Aksjer – mellomværende datterselskap
3.1. Anleggsmidler
Eierandel
Det Norske Helsesenter SA
Helsereiser AS

100 %
29,5 %

Balanseført
verdi
1 024 398
247 000
1 271 398

3.2. Spesifikasjon datterselskap
Forretn.

Stemme- /

Egen-

Selskapets
resultat

kontor

eierandel

kapital

Spania

100 %

Euro 4 232 609

Euro 460 490

Andre fordringer
2017

2016

3.3. Mellomværende med datterselskaper
Kundefordringer
2017
2016
DNH SA

5 100

253 460

-

-

Det er mottatt utbytte i 2017 på kr 1 140 787 mot kr 1 142 792 i 2016.
Leverandørgjeld
2017
DNH SA

2 028 982

164 738

Økonomisk levetid

Det Norske Helsesenter SA

3 398 196
2 080 519
1 317 677
2 651 992

-

Årets nedskrivninger

Firma

SUM

458 272

Balanseført verdi pr 31.12.17
Årets avskrivninger

Kontormøbler
400 388
400 388
400 388

-

2016
86 320

Annen langsiktig gjeld
2017
2016
4 674 143

NAAF tok i 2015 opp et lån på 475 000 euro fra DNH SA. Lånet er bokført til valutakurs 31.12.17.
Urealisert valutatap kr 358 150 er kostnadsført i 2017.

4 315 992
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Note 4 – Tilskudd
4.1 - Offentlig tilskudd
2017

2016

670 278
2 754 428

650 005
2 999 809

3 750 000

3 750 000

1 269 580
4 289 007
475 000

1 298 674
3 048 701
475 000

13 208 293

12 222 189

2017

2016

Prosjektmidler Extrastiftelsen
5)
Nini og Arne Durbans Astmafond
6)
Frifond (Landsrådet for Norges barneog ungdomsorganisasjoner)
FUNKIS
Andre

1 052 781
600 000

2 572 357
750 000

34 206
130 187
-

38 070
154 533
54 623

Sum

1 817 174

3 569 583

Tilskudd fra
Barne -, ungdoms- og
familiedirektoratet
Grunnstøtte for nasjonalt arbeid for
Funksjonshemmedes organisasjoner
Helsedirektoratet
Pollenvarsling, oppfølgning av
nasj.strategi for forebygging,
behandling av astma- og allergi
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Momskompensasjon
Andel overskudd Norsk Tipping
Miljødirektoratet

1)
2)
2)

3)
4)

Sum

4.2 - Andre tilskudd
Tilskudd fra

1) Tilskuddet skal benyttes til driftsutgifter og aktivitetskostnader for organisasjonen i tilskuddsåret
jfr. forskrift av 29. november 2007 om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, med
endringer av 15. september 2010.
2) Tilskuddet må benyttes til det gitte formålet og skal benyttes i 2017 og for øvrig følge "Retningslinjer
for mottakere av tilskudd fra statsbudsjettet 2017".
3) Momskompensasjon, generell ordning for frivillige organisasjoner.
4) I 2017 har NAAF søkt og mottatt tilskudd fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet på andel overskudd fra Norsk
Tipping.
5) NAAF mottar årlig tilskudd fra Extrastiftelsen etter søknad til prosjekter innen helse og rehabilitering.
6) NAAF mottar årlig tilskudd fra Nini og Arne Durbans Astmafond. Tilskuddet er gitt til konkrete
prosjekter og periodiseres i samsvar med fremdriften på prosjektene.
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Note 5 – Innsamlede midler
Innsamlede midler er hovedsakelig giveraksjoner og testamentariske gaver.

Innsamlingsaksjoner
Gaver
Arv fra Odd Magnus Myhrer
Inntektsførte gaver Geilomo Barnesykehus
Andre gaver
Sum innsamledemidler

102 000
1 803 900
320 412

2017
1 107 771
2 226 312

2016
1 292 199
1 187 239

3 334 083

2 479 438

Note 6 – Driftskostnader
6.1 - Driftskostnader vist etter artsinndeling

2017
260 906
14 377 013
20 289 128
1 714 043

2016
406 547
14 596 620
18 134 190
731 083

808 599

531 493

37 449 689

34 399 933

Lovpålagt revisjon
Attestasjonstjenester
Skatte-/avgiftsrådgivning
Andre revisjonsrelaterte tjenester

2017
227 115
61 839
12 725
235 005

2016
267 070
22 063
46 448

Sum

536 684

335 581

Varekostnad
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Avskrivning/nedskrivning varige
driftsmidler
Finanskostnader
Sum

6.2 - Spesifikasjon av honorar til revisor
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6.3 - Spesifikasjon av lønnskostnad

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnskostnader
Refundert lønn fra regioner

2017
16 117 329
2 334 239
1 146 197
245 906
-5 466 658

2016
16 156 647
2 306 761
1 065 299
246 344
-5 178 431

Sum lønnskostnad

14 377 013

14 596 620

Lønninger, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad er total kostnad for NAAF inkl. det NAAF sin
administrasjon har viderefakturert til regionene. NAAF sin administrasjon har arbeidgiveransvar for
regionssekretærene, men lønnskostnaden bæres i regionene. Viderefakturert beløp til regionene
fremkommer samlet i egen post ca 5,4 mill (refundert lønn fra regionene).
NAAF har innskuddspensjon i Nordea Liv AS og har ingen forpliktelser utover betalt premie.
Det er i 2017 utført 28 årsverk, som er en økning på 1,3 årsverk fra 2016.

Sekretariat
Regioner
Sum

Årsverk pr

Årsverk pr

31.12.2016

31.12.2017

Endring

16,8

18,5

1,7

9,9

9,5

-0,4

26,7

28,0

1,3
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6.4 - Godtgjørelse til generalsekretær og styret

Anne Elisabeth Eriksrud
Forbundsstyret
Trine Wettergren Strømman
Bård Svendsen
Elisabeth Bjørheim Salte
Anita Kolseth Olsen
Thomas Bræck
Hanne Sagerud
Hogne Skogsal
Erik Finnebraaten
Gerd Gran
Hege Sydnes
Espen Kromvoll
KKU
Hans Austad
Bjørn Rørstad
Anne Ombye
Guro Birkeland
Silje Ones
Jan Pretorius

Lønn Pensjonspremie
992 378
122 842

50 000
20 000
20 000
4 000
4 000
3 333
4 000
2 000
1 333
2 000
2 000

992 378

122 842

For 2016 var sammenlignbare utbetalinger:

Lønn
Pensjonspremie
Styrehonorarer
Andre godtgjørelser
Sum

Styrehonorar Andre godtgjø
9 628

Styret

134 665
134 665

2016
Generalsekretær
963 987
101 158
7 037
1 072 182

4 000
4 000
4 000
2 000
2 000
2 000
130 667

Sum
1 124 848
50 000
20 000
20 000
4 000
4 000
3 333
4 000
2 000
1 333
2 000
2 000

9 628

1 237 515
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Note 7 – Langsiktig gjeld / pantstillelser og garantier
Lån 1 Nini og Arne Durbans Astmafond
Lån 2 Nordea
Lån 3 DNH SA
Lån 4 NAAF Bergen
Sum

2017
1 000 000
3 000 000
4 674 142
200 000
8 874 142

2016
1 000 000
4 000 000
4 315 992
200 000
9 515 992

Fond og legater som administreres av NAAF har stilt kr 11 100 000 som sikkerhet for lån og garantier
til Nordea på vegne av NAAF. Det er i 2017 slettet pant kr 400 000 i Marit Tofteng legat og
kr 500 000 i Elsa Margot Arnulfs legat.
NAAF har en kassakredittlimit på kr 5 000 000. NAAF har en lotterigaranti på kr 2 000 000.
Lån 1 fra i Nini og Arne Durbans Astmafond med totalt lånebeløp kr 3 000 000. Lånet nedbetales
i perioden 2015-2017 med årlig avdrag på kr 1 000 000,- som forfaller ved årets slutt.
Nebetalingen av lånet i 2017, ble besluttet å utsettes til 2018.
Rente på lånet løp med 4%.
Lån 2 er totalt lånebeløp på kr 5 000 000 som nedbetales med kr 250 000 pr. kvartal. Renter 3,7 % pa.
Lån 3 er totalt på 475 000 Euro. Lånet er regnet om til norske kroner med valutakurs pr 31.12.17.
Renter 2 %, tilbakebetaling juni 2020.
Lån 4 er totalt på kr 200 000. Lånet er gitt rentefritt med tilbakebetaling pr. 31.12.2020.
Pengene er øremerket Geilomo Barnesykehus.

Note 8 – Egenkapital
Egenkapital
Egenkapital pr. 31.12.2016
Årets resultat
Egenkapital pr. 31.12.2017

10 785 497
764 237
11 549 734

Note 9 – Bundne bankinnskudd
I posten inngår bundne skattetrekksmidler med kr 661 735 som er tilstrekkelig til dekning av
skyldig skattetrekk pr. 31.12.2017.
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Note 10 – Medlemskontingent
Innbetalt medlemskontingent i 2017 er på kr 3 447 060.
Ved utgangen av 2017 var det 11 438 betalende medlemmer mot 11 197 betalende medlemmer pr 31.12.2016.
Dette er en oppgang på 241 (2,2 %) fra året før, hvor det var en nedgang på 330 (2,9 %).
Innbetalt medlemskontingent for disse utgjør følgende:

Hovedmedlemmer
Hovedmedlemmer
Hovedmedlemmer halv pris
Husstandmedlemmer
Husstandmedlemmer under 26 år
Bedriftsmedlemmer
Studentmedlemmer
Studentmedlemmer halv pris
Sum
Kontingentpriser 2017:
Hovedmedlem
Husstandssmedlem
Husstandssmedlem under 26 år
Studentmedlem
Bedriftsmedlemmer

2017
2016
Antall medlemmer
7 737
7 888
8
316
236
1 243
1 115
1 964
1 796
35
41
118
17
121
11 438
11 197

2017
Beløp
3 094 800
2 400
63 200
149 160
98 200
14 000
23 600
1 700
3 447 060

400
120
50
200
400

Redusert medlemsavgift brukes ved innmelding senere på året.

Note 11 – Annen kortsiktig gjeld
Påløpte feriepenger
Gjeld til Forskningsfondet
Prosjektmidler Extrastiftelsen
Annen tilskuddsgjeld
Medlemskontingent
Øvrig annen kortsiktig
gjeld/periodisert kostnad
Sum

2017
1 796 638
647 696
255 000
1 440 770

2016
1 746 730
255
579 076
132 000
1 326 092

659 552
4 799 656

2 398 364
6 182 517

Faktura medlemskontingent for 2018 ble sendt ut i desember 2017 og innbetalt beløp
i desember 2017, er oppført som kortsiktig gjeld.

Note 12 – Varebeholdninger
NAAFs varebeholdning består av Jonas varmemasker og øvrige produkter som selges i
nettbutikken. Varebeholdningen er vurdert til laveste verdi av anskaffelse og virkelig verdi.

2016
3 155 200
47 200
133 800
89 800
16 400
68 392
3 510 792
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Note 13 – Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for forventet tap.
Avsetning til tap er kr 50 000 pr 31.12.2017.
Andre fordringer består i hovedsak av opptjente ikke-fakturerte inntekter knyttet til
produktmerkeordningen kr 1 577 000 forskuddsbetalte kostnader kr 150 708.
avsetning tilgode lønnsmidler fra regionene kr 596 851.

Note 14 – Årsregnskap datterselskap DNH SA
Tall i Euro

Resultat
2017

2016

Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

1 806 049
423 519
2 229 568

1 825 071
452 137
2 277 208

Lønnskostnader
Varekostnader
Driftskostnader
Avskrivninger
Annet
Sum driftskostnader

478 127
341 754
673 351
142 605
-5 720
1 630 118

435 281
376 952
730 201
153 034
451
1 695 919

599 450

581 289

Renteinntekter
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad

94
-385
-19 706

-14 359
42 653
-12 831

Netto finansresultat

-19 997

15 463

Ordinært resultat før skattekostnad

579 453

596 752

-118 963

-167 381

460 490

429 371

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsresultat
FINNANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Skattekostnad
Årsresultat
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Tall i Euro

Balanse
2017

2016

Imatr./materielle eiendeler
Finansielle anleggsmidler
Forskuddsbetalte kostnader

4 738 463
475 000
10 816

4 052 927
475 000
9 616

Sum anleggsmidler

5 224 279

4 537 543

Varebeholdning
Fordringer
Kortsiktige periodiseringer
Bank/kasse

1 285
87 379
11 827
597 988

1 363
111 929
4 738
625 194

Sum omløpsmidler

698 479

743 224

5 922 758

5 280 767

Innskudd egenkapital
Reserver
Akk resultat forrige år
Årets resultat
Tilskudd

161 012
1 853 181
1 757 926
460 490
-

160 976
1 756 905
1 598 692
429 371
1 355

Sum egenkapital

4 232 609

3 947 299

Langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld

1 344 473
345 677

952 194
381 274

Sum gjeld

1 690 149

1 333 468

Sum egenkapital og gjeld

5 922 758

5 280 767

EIENDELER

Sum eiendeler
EGENKAPITAL OG GJELD

