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Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska
Sjukhuset i Uppsala, nedan benämnd Fonden, avger härmed redovisning fÖr
Fondens verksamhet under dess trettionde verksamhetsår.
Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp itusental kronor.
Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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Summa inbetalningar 4 473 tkr (7 851 tkr) - 43 %
Summa utbetalningar avseende den ideella verksamheten 7 tM7 tkr
(3 893 tkr) 91 %
Summa uthetalningar/summa inbetalningar 166 % (50 %)
Insamlingskostnader 1,5 % (1 ,0 %)
Administrations- och förvaltningskostnader 0,8 % (0,3 %)
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Förvaltn i ngsberättelse
Fonden stiftades 1984 av distrikten 101-8, 101-GD och 101-U av Lions Clubs
International. Dessa stiftare utser enligt stadgarna styrelse och revisorer.
Fonden har från 1997 varit registrerad som Insamlingsstiftelse vid Länsstyrelsen i
Uppsala.
Från och med den 1 januari 2010 är Länsstyrelsen i Stockholms län tillsynsmyndighet.
Fonden har ett 9O-konto, tilldelat av Svensk Insamlingskontroll. Dessa instanser
granskar verksamheten och kontrollerar att gällande regler följs.
Fonden är en ideellt arbetande insamlingsorganisation vars intäkter består av
penninggåvor från allmänheten och från lionklubbar. Fonden får inga medel från stat,
landsting eller kommun.
För att ingå i Fondens styrelse måste man vara medlem i en Lionklubb i de stiftande
distrikten. Det innebär att ledamöterna måste fölia Lions svften och etik.

Ändamål
Ändamålet med Fonden är att bekämpa cancersjukdomarna genom att stödja
forskningen inom cancerområdet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Anslag kan därmed ges till cancerforskare verksamma inom Uppsala-Örebro
sjukvårdsregion, med knytning till Akademiska sjukhuset i Uppsala.
En uftalad policy är att stöd främst ges till yngre forskare.

Främjandet av ändamålet
Fondens inriktning är att anslå medel till den kliniska forskningen och då
företrådesvis för anskaffande av erforderlig utrustning iform av teknisk laboratorieutrustning och laboratoriemateriel.
För detta ändamål beslutade styrelsen att under året bevilja forskn ingsanslag med
7 427 tkr (3 873 tk| till 55 (30) olika forskningsprojekt.
Styrelsen har även beslutat att utse Anna Eriksson, UAS, till årets Lionstipendiat och
tilldela henne ett stipendium oå 20 tkr.
Styrelsen anser att Fondens ändamål är till fullo tillgodosedda genom utdelningarna
till ändamålet medT 447 tkr (3 893 tkr). Detta motsvarar 166 % (50 %) av under året
insamlade medel.
Enligt Svensk Insamlingskontroll gäller att minst 75 % skall tillfalla ändamålet.
I bilagan Utbetalda forskningsanslag 2013-2014, redovisas de olika projekten med
respektive belopp.
Organ isation
Fondens styrelse består av tre ledamöter med var sin personliga suppleant.
Varje ledamot och suppleant är utsedda av sina respektive Liondistrikt,
101-B (Bergslagen), -GD (Gävle-Dala) och -U (Uppland).
Distriktsråden i respektive distrikt fastställer resultaf och balansräkning samt beviljar
ansvarsfrihet för fondstyrelsen, vilket har skett för 2012 - 2013 års förvaltning.
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Fondstyrelse
under det gångna verksamhetsåret har fondstyrelsen haft följande sammansättnrng:

10'1-B

sekreterare

kassaförvaltare
Bergsjö
01-U Berith Blom BUlow, ordförande
Uppsala

101-GD
1

Roland Thorstensson,

Örebro
Dag Hedin,

Arne Andersson, suppleant
Ramsberg
Birgitta Myrgren, suppleant
Bergsjö
Margareta parkstam, suppleant
Bälinoe

Revisorer
Fonden har en av distrikten gemensamt utsedd ordinarie revisor och en
revisorssuppleant.
Dessa har under året varit:

ordinarie
revisor
Malung

Erik Perjos,
Godkänd

Morgan Söderberg, suppleant
Auktoriserad revis-or
Borlänoe

Forskningsrådet
Fondens styrelse utser varje år eft forskningsråd. Detta har till uppgift att bedöma
inkomna ansökn ingshand lingar. Forskningsrådet lämnar efter granskning, ett försrag
till styrelsen på vilka forskare som bör få anslag. Styrelsen faftår darefteiett slutgiltigt
beslut om tilldelning av anslag. Forskningsanslagen utdelas en gång per år.
Forskningsrådet har under året bestått av följande ledamöter:

Ordförande
Uppsala
Bengt Smedmyr ,
Docent vid UAS, Uppsala
Barbro Eriksson,
Professor vid UAS,

Hans Hagberg,
Docent vid UÄS, Uppsala
Håkan Ahlström,
professor vid UAS, Uppsala

Sven-Olof Andersson,
Docent vid USö, örebro

Sammanträden
styrelsen har under verksamhetsåret avhållit tre protokollförda sammanträden.

Placeringspolicy
Fondens policy är den aft kapitalplaceringar endast får göras i värdepapper med låg
risk. Inga aktieplaceringar får göras. Aktier erhållna som gåva skall säljas.
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Verksam heten
Fondens verksamhet består i att samla in medel för att stödja forskningen inom
cancerområdet. Detta sker genom penninggåvor från allmänheten och från
lionklubbar som i sin verksamhet bland annat har som målsättning att stödja Fonden.
Den största delen av det interna arbetet i Fonden består i att utfärda minnes- och
gratulationskort.
Fondens administration sköts av styrelseledamöterna. Den dagliga verksamheten
sköts av en styrelseledamot, som tillika är Fondens kontaktperson och arbetar med
den löpande driften från sin bostad som samtidigt är Fondens kansli. Detta gör att
Fonden inte behöver hyra kontorslokaler. Under året har fonden engagerat tre
personer som utbildats för att vara behjälpliga med den dagliga verksamheten i
perioder om en till två veckor itaget, som avlastning för styrelseledamoten som har
det övergripande ansvaret.
Alla i Fondens styrelse och forskningsråd arbetar helt ideellt utan ersättningar eller
arvooen.
Marknadsföringen sker dels genom att lionklubbarnas medlemmar sprider
information om Fondens verksamhet i sina närområden och dels genom så kallade
annonspluggar iett antal dagstidningar. Information om Fonden finns även på
hemsidan vwwv.lcff.se, där det även finns formulär för registrering av minnesgåvor
och gratu lationskort.
Fonden har som policy att inte införa någon reklam iform av betalda annonser i
dagspress eller andra tidskrifter.
Begravningsbyråer och församlingar från hela landet, är stora förmedlare av gåvor till
Fonden.
Styrelsens ledamöter och suppleanter har vid olika tillfällen deltagit i sammankomster
med främst lionklubbar för att informera om Fondens verksamhet.
Fonden arrangerar seminarier där forskare är inbjudna för att berätta om sina projekt
och de framsteg som görs inom cancerområdet.

Målsättning
Fondens målsättning är att aktivt arbeta med att öka kännedomen om Fonden för att
på så sätt få mera penninggåvor till ändamålet. Detta skall ske genom utökad kontakt
med lionmedlemmar, som i sin tur framför vårt budskap till de som kan vara
förmedlare av gåvor till Fonden.

lnsamlade medel
Inbetalningarna till Fonden är under året drygt 4,4 mkr (7,8 mkr). lnbetalningarna från
lionklubbar minskade under året med 9 % jämfört med föregående år och
inbetalningarna från allmänheten minskade med 4 o/o. Övriga inbetalningar ökade
med B22o/o främst med anledning av en stor donation på en halv milj. Den totala
minskningen av inbetalda medel beror på att Fonden inte erhållit testamentariska
gåvor i samma omfattning som föregående år. Dessa blev endast på 0,9 mkr
(4,6 mkr).

Inbetalningar per distrikt.
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Forskning och stipendier
Till Fonden har under året inkommit 59 (35) ansökningar, varav 1 1 (1 1) från Örebro,
om sammanlagt 12,4 mkr (6,3 mkr).
Målet är att bevilja anslag till den kliniska (patientnära) forskningen och en uttalad
policy är att stöd företrädesvis ges till yngre forskare som ännu inte disputerat, för
anskaffande av laboratorieutrustning.
Bidrag till löner lämnas ej.
Utöver beviljade ansökningar, utdelar Fonden varje år ett stipendium till en person
som uppfyller kriterierna som "Ung, lovande cancerforskare".
Detta stipendium är en utmärkelse utan förpliktelser.
Sedan starten 1984 har 97,6 mkr inbetalts till Fonden och 92,6 mkr utbetalats till olika
forskn ingsprojekt. Under denna tid har dryga 50talet forskare disputerat för
medicine doktorsgraden med stöd av vår Fond.
Om

kostnader

Fonden har ingen anställd personal. Verksamheten bedrivs helt ideellt i enlighet med
Lions anda och etik.
Omkostnaderna ligger därför fortsatt på en mycket låg nivå.
lnsamlingskostnaderna uppgår till 1,5 o/o (1 ,0 %) av insamlade medel, medan
administrations- och förvaltningskostnaderna motsvarar 0,8 % (0,3 %).
Svensk Insamlingskontroll har som normtal för motsvarande kostnader totalt 25 o/o
Fondens omkostnader täckts av räntemedel. Sedan starten har även ett överskott av
ränteintäkter och utdelningar på 1,8 mkr kunnat tillföras forskningen.

Investeringar
lnga investeringar har gjorts under året.

lnventarier
Inventarierna är helt avskrivna så när som ett symboliskt belopp på 1 kr.
Kvarvarande inventariers anskaffningsvärde uppgår till 2 161 kr.

Resultatet av Fondens verksamhet
Resultatet för verksamheten uppgår under verksamhetsåret 2013 - 2014, fll
- 2756 421 kr (4 078 364). Ärets förlust har uppkommit på grund av att medel från
ett testamente som inkom efter utdelningen föregående år har delats ut detta år.
Styrelsen föreslår att förlustresultatet balanseras med Fondens egna kapital.
Vad i övrigt gäller fondens resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkning.

Utdelningspolicy för anslag.
Fonden har som grundpolicy, att inbetalda gåvomedel skall tiltföras ändamålet
genom anslag till cancerforskn ingen, vilket innebär att det inte fonderas av inbetalda
gåvomedel.
Till följd av det rådande låga räntelåget, har dock styrelsen beslutat att tills vidare ha
en kapitalbehållning på 3 milj. kronor, för att täcka omkostnaderna med avkastningen
härav.
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Fem år isammandrag.
Verksamhetsintäkter

Belopoilkr

2013-2C14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10

Testamenten
Minnes/gratu lationsbrev
Gåvor från Lionklubbar
Övriqa qåvor

0 1353
881 4 596
1864 1952 2051 1 910
1117 1229 1403 1037

1982

102

972
66

402

3 025

74

611

542

4

886 3181
77
49
32
24
3 987 3262

3

473

7

293
Administrationskostnader 34
7 394
Summa kostnader

3

Summa intäkter

4

88

851

3

5

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader

7

RESULTATRÄXT'IIItC FÖR TIDEN

1-7

538
58
14
3 610

3 400
39
14
3 453

- 30-6

2013t2014

2012113 Not

Verksamhetens intäkter
880 764

4 596 256

1863702
1 116 824

1 951 386
1 229 246

4 472 830

7 851 248

-7 293 490

Summa kostnader

- 66 798
- 33 835
-7 394 123

- 3 886 428
- 76 851
- 24 428
- 3 987 707

Verksam hetsresu ltat

-2921 292

3 863 541

Ränteintäkter/Utdelningar
Realisationsvinster

122724
42 147

152 694

S:a resultat av finansiella investeringar

'|64871

214823

Testamenten
M in nesbrev/g ratulationsbrev
Gåvor från Lionklubbar
Övriga gåvor
Summa intäkter

Verksamhetens kostnader
Ändamålskostnader
Insam lingskostnader
Adm inistrationskostnader

611540

74360

Resultat från finansiella investeringar

Resultat efter finansiella poster.
ÄRETS SALDO

v

?

-2756

42',1

62129

4 078 364
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BALANSRAKNING PER 30-6

2013

2014

Not

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar

t

lnventarier
S:a anläggningstillgångar

13
1

Omsättn in gstill gångar
Upplupna intäktsräntor
Div. kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Likvida medel
S:a omsättningstillgångar

15
59
6 650
94
6 819

S:A TILLGÄNGAR

6 819 409

I

553 217
- 2 756 421
6 796 796

I

5 474 853
4 078 364

17 613
5 000

17 319
5 000

22 613

22 319

6 819 409

9 575 536

Ställda panter:

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser:

Inga

Inga

884
278
000
246
408

24 600
47 970
0

9 502 965
9 575 535
575 536

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat fondkapital
Arets resultat
S:a eget kapital

I553

217

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
Beräknat arvode för revision
S:a kortfristiga skulder

S:A EGET KAPITAL O SKULDER

Redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar.
Bokföringen sker efter FRll-BAS 2002 kontoplan för insamlingsorganisationer.
lntäkterna i form av penninggåvor har redovisats enl. bokförlngsmässiga principer
Gåvor, som inte utgörs av kontanter, har värderats till marknadsvärdet vid
gåvotillfället. Som ändamåls kostnader har endast utbetalda forskn ingsbid rag och
stipendium redovisats. Övriga kostnader har redovisats som insamlings- och
administrationskostnader. Fordingarhar värderats individuellt och upptagits till det
belopp de beräknas inflyta med. Tillgångar och skulderhar redovisats till värdet på
bokslutsdagen.
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NOTANTECKNINGAR
Not 1 Verksamhetens intäkter.
Av intäkterna har givare öronmärkt gåvor för nedanstående forskningsändamål:
- Barncancer 76 641kr (41 130 k0,
- Bröstcancer 6 200 kr (21 500 kr),
- Prostatacancer 39 640kr (46 845),
- Mag-tarmcancer 0 kr (11 700 kr),
- Njurcancer 10 520 kr (0 kQ,
- Malignt melanom 900 kr (0 kr),
- Kvinnosjukdomar 3 847 kr (11 500 kr),
- Lungcancer 100 kr (200 kr),
- Hjärntumörer 0 kr (200 kr),
- Leukemi 400 kr (0 kr),
- Binjurecancer 1 800 kr (0 kr).
Öronmärkningarna tillgodoses.

Not 2 Ändamålskostnader. tkr.
Utbetalda forskningsanslag
Aterf örd a fo rskni

ng

sa nsla g

D.å.

.7 427
-154

Stipendium till "Arets Lionstipendiat"
Ändamålskostnader netto
* Se separat bilaga sidorna 1 1-15

20
7 293

Not 3 Inventarier, tkr.
Ingående anskaffningsvärde
Arets utrangering
Utgående ackum. anskaffningsvärde

D.å

Ingående avskrivningar
Aterförda avskrivningar
Utgående ackum. avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

F.å.
3 873
-7
20
3 886

2

F.å.
2

;z

z

0

z

q

0

0

2
0

Not 4 Balanserat fondkapital
Bundet eget kapital, 3,0 mkr enligt styrelsebeslut.

Tack
Styrelsen vill åter rikta ett varmt och innerligt tack till alla gåvogivare inklusive
lionklubbar, begravningsbyråer, församlingar, ledamöterna iforskningsrådet samt till
Fondens revisor för allt stöd och uppoffrande arbete som nedlagts till gagn för
Fondens verksamhet och som tillsammans verksamt bidragit till Fondens framgång.
Den regionala cancerforskningen är i hög grad beroende av alla frivillig insatser.
Uppsala 2014-07-23

J.Å=*,ry.e+f
Berith Blom
Sekreterare/Styrelseledamot Kassaförvaltare/Styrelseledamot

rättelse har lämnats 2014-Lr8-'!4
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LIONS CANCERFORSKNINGSFOND
Fondens utveckling i sammandrag
Inbetalningar jämfört med föregående år
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LIONS CANCERFORSKNINGSFOND

Utbetalda forskningsanslag 201312014
Beviljat
Gustav Ullenhag, Onkologi
Intratumoral immunstimulerande genterapi för patienter
med malignt melanom och andra solida tumörer.
(Hans Hagberg deltog ej)

75.000

kr

100.000

kr

Amelie Kinch, Infektionssjukdomar
Vilken betydelse har det om post-transplant lymfom har sitt ursprung
från donatorn eller rec ipienten.

100.000

kr

Rose-Marie Amini, Klinisk patologi och cytologi
Studier av immunregulatoriska celler och cytokiners betydelse
vid maligna lymfom och akuta leukemier.

100.000

kr

Henning Karlsson, Klinisk farmakologi
Innovativa prekliniska strategier för utveckling av nya strålnings- och
läkemedelskombinationer mot kolorektal cancer.

125.000

kr

Greger Nilsson, Onkologkliniken
Kardiovaskulär toxicitet efter strålbehandling vid bröstcancer.

140.000

kr

80.000

kr

Kjell Öberg, Onkologi
Utveckling av nya biomarkörer ör tidig diagnostik
och förbättrad uppftiljning av patienter med neuroendokrina tumörer
i tunntarm och lunga.
(Barbro Eriksson deltog ej)

Marjut Niinivirta,

Onkologkliniken

Optimering av behandling för patienter med njurcancer.
(Hans Hagberg deltog ej)
Alex Karlsson-Parra, Klin. Imm. och transfusionsmedicin
Immunaktiverade onkolytiska virus vid behandling av cancer.

200.000 kr

Eva Tiensuu Jansson, Onkologisk Endokrinologi
Tumörgenetiska och tumörbiologiska faktorer vid neuroendokrina tumörer
med fokus på tunntarms-carconoider.

200.000 kr

(Barbro Eriksson deltog ej)

Piotr Kozlowski, Medicinska kliniken, USÖ
Populationsbaserad studie av Akut lymfatisk leukemi hos vuxna.
Ove Andr6n, Urologiska kliniken, USÖ
Propionibacterium acnes roll vid utveckling av prostatacancer - finns det
specifika undergrupper av bakterien som är mer benägna
att infektera prostatakörleln.
(S-O Andersson deltog ej)

50.000

kr

200.000 kr

Sabina Davidsson, Urologiska kliniken, USÖ
Regulatoriska TJymfocyter som bakomliggande orsak
till utveckling av prostatacancer.
(S-O Andersson deltog ej)

150.000

Jessica Carlsson, Urologiska kliniken, USÖ
mi-R-146a:s roll i inflammationsinducerad prostatacancer.
(S-O Andersson deltog ej)

150.000 k-r

Elisabet Tina, Kliniskt forskningscentru m, USÖ
Flödescltometri inom cancerforskningen vid kliniskt forskningscentrum
Universitetssjukhuset i Örebro.

700.000 kr

Lilian Vasaitis. Reumatologi

102.000

kr

kr

Lymfom hos patienter med Sjögrens syndrom - studie av den
prognostiska markören Ro52/TRIM21 i lymfomvävnad hos patienter
med Sjögrens syndrom.

Calin Radu, Onkologi
Kontaktstrålterapi vid cancer i ändtarmen (Papillion-maskin).

Ingrid Glimelius,

Onkologi

250.000 kr

50.000 kr

Associerad sjuklighet, prognos och sjukskrivning hos Hodgkinspatienter.

Peter Hollander, Patologen
Inflammatoriska cellers roll vid uppkomst av Hodgkins lymfom.

100.000

kr

Mats Hellström, Onkologi
Angiogenesis - from basic mechanisms to translational research.

80.000 kr

Tobias Svensson, Hematologi
Jäm{ijrelse av immunologiskt svar på två vacciner mot Pneumokocker
till patienter med kronisk lymfatisk leukemi.

10.000

kr

Markus Mayrhofer, KKF/Uppsala
Identifiering ar subkloner i lumörer.

Arrayplattform

50.000 kr

Mats Stridsberg, Klinisk kemi och
Graniner i modern sjukvård.

farmakologi

90.000 kr

Stina Söderlund, Hematologi
Immunologkontroll vid kronisk myeloisk leukemi (KML).

100.000

kr

Riina Aarnio, Kvinnokliniken
Utredning av betydelsen av ett positilt högrisk HPV-test hos kvinnor
utan tecken t ill cellförändring.

100.000

kr

Anna Eriksson, Hematologi
Preclinical studies of new targeted therapies in acute myeloid leukemia.

96.000 kt

IJ

Anders Larsson, Klinisk kemi och farmakologi
Påvisande av prostasomer i blodplasma som nya markörer för prostatacancer.

100.000

kr

Anders Isaksson, Klinisk kemi och farmakologi
Validering av allele-specifik kopietalsanalys fiJr rutindiagnostik av ALL.

50.000

kr

Petra Witt Nyström, Onkologi
Strålbehandling, protonstrålbehandling.

35.000 kr

Panagiotis Baliakas, Klinisk genetik
Biologisk och klinisk betydelse av stereotypa B-cellsreceptorer
vid k ronisk lymlatisk leukemi.

100.000

Richard Rosenquist Brandell, Klinisk genetik
Molekylär karakterisering av kronisk lymfatisk leukemi.

300.000 kr

Simon Ekman, Onkologi
Expression och funktionell karakterisering av RANK./RANKL
i icke-småcellig lungcancer.

150.000

kr

Peter Nygren, Onkologi
Prekliniska och kliniska studier av mebendazol som n)'tt läkemedel
vid avancerad colorektalcancer.

161.000

kr

Joakim Crona, Endokrinologi och onkologi
Individualiserat omhiindertagande av onkologiska patienter

150.000

kr

100.000

kr

kr

genom genetiska markörer.
(Barbro Eriksson deltog ej)

Victoria Hahn-Strömberg, Patologen, USÖ
DNA metyleringsmönster i claudin generna och dess påvkeran
på prognos och genotyp.

Helene Kviele, Medicinska kliniken
Kan bentäthetsmätning och osteoporosmarkörer prediktera
{tir skelettskada vid multipel myelom.

Maria Svensson, Urologiska

kliniken

25.000 kr

200.000 kr

Identifiering av genomisk signatur för klassificering av indolent
och aggressiv prostatacancer.
(S-O Andersson deltog ej)

Britt Skogseid, Inst. ftir medicinska

vetenskaper

200.000 kr

Endokrin tumörbiologi.
(Barbro Erilason deltog ej)

Mårten Fryknäs, Klinisk

farmakologi

High+hroughput Screening using multicellular spheroids to reveal
and exploit tumor specific vulnerabilities.

1

50.000 kr

t4

Per Hellman, Kirurgkiniken
Fortsatta studier av binjuretumörer, tunntarms- och pankreas-net.
(Barbro Eriksson deltog ej)

200.000 kr

75.000 kr

Patrick Micke, Klinisk patologi och cytologi
Kartläggning av tumörsuppressom LKBl's roll i icke-småcellig lungcancer.
Johan Botling, Klinisk patologi och cytologi
Populationsbaserad mutationsanalys av icke småcellig lungcancer.

200.000 kr

80.000

kr

100.000

kr

Per Gerwins, Röntgenkliniken, BFC
Interplay between the coagulation system, stroma and angiogenesis
in tumor development.
(Håkan Ahlström deltog ej)

100.000

kr

Peter Stålberg, Kirurgkliniken
Studier av endokrina tumörer: MENI, tunntarms NET
och ovarialcancer; Tumörgenes och malignifiering.

200.000 kr

Tammer Hemdan, Urologiska kliniken
Identifikation av potentiella biomarkörer vid urinblåsecancer.

103.000

Rolf Larsson, Klinisk kemi och farmakologi
Drug repositioning as a strategy for discovery of novel cancer therapies.

200.000 kr

Anders Öberg, Barnmedicinkliniken
Insulinresistens hos unga vuxna efter allogen stamcellstransplantation
i barndomen.

Åke Berglund,

Onkologi

Verkningsmekanismer samt prediktiva faktorer fiir leverskada
efter onkologisk behandling av metastatisk kolorektalcancer.

Larry Mansouri, Klinisk

genetik

1

50.000

kr

kr

Riktad sekvensering av molekylära signalvägar involverade i identifiering
av patogena komponenter vid konisk lymfatisk leukemi.

Joachim Gullbo, Onkologi
Effekter av tubulinhämmande läkemedel på tillväxtfaktorreceptorer

225.000 kr

och deras signalering.

Matts Olovsson,

Kvinnokliniken

100.000

kr

100.000

kr

Utvärdering av självprovtagning ftr HPV-testning som screeningmetod
fiir att identifiera kvinnor med {tirstadier (cellförändringar) till
livmoderhalscancer - en randomiserad studie.

Karin Sanner, Inst. fiir kvinnors och barns

hälsa

älvprovtagning för analys av HR-HPV (Humant Papillomvirus
av högrisktyp) - lramtidens screeningmetod fiir att minska ftirekomsten
av cervlxcancer.
Sj

1)

Maria Åström, Medicinska ktiniken, USÖ
Proteiner involverade i megakaryopoes och trombocytsignalering
v

75.000 kr

id m1 eloprol i lerativa neoplasier.

Gabriella Litlsunde Larsson, Laboratorie-medicinska länskliniken,
Vulva och vaginalcancer - integrering av HPV 16, en jåimfiirelse

USÖ

100.000

kr

mellan två metoder.

Mats G. Karlsson, Laboratorie-medicinska länskliniken, USÖ
Biomarkörer ftjr cancerrisk vid uppftiljning av livmoderhalscancer
- screening - HPVtypning samt integrering och metylering av HPV 16.

200.000 kr

GiselaHelenius,Laboratorie-medicinskalänskliniken,USö

100.000kr

Identification ofnovel biomarkers in IBD
associated colorectal cancer (iCRC).

Summa forskningsansla

g

Ärets stipendiat Anna Eriksson,

Totalt till

ändamålet

7.427.000

UAS

kr

20.000 kr
7.447.000

De namn som står inom parantes ( ) i kursiv stil efter proj ektbeskrivningen,
anger att wderbörande ledamot av forskningsrådet, inte deltagit i beslutet att Jöreslå
medel på grund avjöv, i enlighet medfondens regler.

kr

-r.
pwc
Revisionsberättelse
Till st''relsen i Insamlingssti{lelsen Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska
sjukhuset i Uppsala, org.nr 8L76o2-2963
Rapport om andra krav enligt lagar och andra

Rapport om årsredovisningen
utfört en revision av årsredovisningen för Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond vid Akademiskå sjukhuset i
Uppsala för räkenskapsåret 2or3-o7 or 2o14-o6-3o.
Jag hår

Styre

I se

n

s o n su a r lö

r årsre doui sning

en

Det är s\Telsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning
sorn ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
intema kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehå,ller väsentliga felaktigheter, vare
sig dessaberor på oegentligheter eller på fel.

Reuisorns dnsuor

f;i-f^++-i-^^lur rdLrrrrrråar
Utöver min revision av årsredovisningen harjag även utföft en
revision av stlrelsens föwaltning för Insamlingsstiftelsen Lions
Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset i Uppsala för
räkenskapsåret 2o13-07-o1 2o14-o6-3o.

Stgrelsens ansuar
Det är styrelsen som har ansvaret för fdrvåltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Reuisorns cnsucr

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om huruvidajag vid
Mitt ansvar år att uttala mig om årsredovisningen på glundval av
min granskning funnit att någon l€damot i sttrelsen handlat i stid
min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Jag har utföft

on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kråver
attjag fiiljer lrkesetiska kråv samt planerar och utför revisionen för
att uppnå imlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.

revisionen enligt god revisionssed i Sverige-

Som underlag för mitt uttålande om förvaltningen harjag utöver min
revision av årsredovisningen grånskat väsentligå beslut, åtgärder och
förhållanden i stiftelsen för attkunnabedöma om någon sqTelseEn revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsledamot är ersättningsslgldig mot stiftelsen eller om det finns skäl
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisom för entledigande. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på
välj€rvilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
riskema för väsentliga felakigheter i årsredovisningen, vare sig dessa eller årsredovisningslagen.
b€ror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta
för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande åndamålsenliga som grund för mitt uttalande.

bild i sylte att utfonna granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med häns),n till omstänalighetema, men inte i st'fte att göra ett
uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens uppskattningari redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Uttaland.e
Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte hånallat i strid
med stift elselagen, stift elseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Jag

tillstlrker att st].relsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för

Jag anser ått de revisionsbevis

j ag har inhämtat är tillråckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Malung d

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslägen och geren i allaväsentliga avseenden
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 3()juni
zor4 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

