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Styrelsen för lnsamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska Sjukhuset
i Uppsala, nedan benämnd Fonden, avger härmed redovisning för Fondens verksamhet
under dess trettiofärde verksamhetsår.

Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.
Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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Summa inbetalningar 3 378 tkr (6 114 tkr) - 45 %
Summa utbetalningar avseende den ideella verksamheten 5 888 tkr
(6 295 tkr) - 7 %
Summa utbetalningarlsumma inbetalningar 174 % (102 %)
lnsamlingskostnader 1,3 % (0,9 o/o)
Administrations- och förvaltningskostnader 7,0 % (0,4 %)
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Allmänt om verksamheten
Fonden stiftades 1984 av distrikten 101-8, 101-GD och 10'l-U av Lions Clubs
lnternational. Dessa stiftare utser enligt stadgarna styrelse och revisorer.
Fonden har från 1997 varit registrerad som lnsamlingsstiftelse 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 lnsamlingskontroll. Dessa instanser granskar
verksamheten och kontrollerar att gällande regler följs.
Lions Clubs lnternational har gett Fonden tillstånd att använda Lions namn och emblem.
Fonden är en ideellt arbetande insamlingsorganisation vars intäkter består av
penninggåvor från allmänheten och från Lionklubbar.
Fonden får inga medel från stat, regioner/landsting eller kommuner.
För att Ingå i Fondens styrelse måste man vara medlem i en lionklubb i de stiftande
distrikten. Det innebär att ledamöterna måste följa Lions syften och etik.

Ändamål
Ändamålet med Fonden är att bekämpa cance§ukdomarna, genom att stödja
forskningen inom cancerområdet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Anslag kan därmed ges till cancerforskare verksamma inom Uppsala-Örebro
sjukvårdsregion, med anknytning till Akademiska sjukhuset i Uppsala.
En uttalad policy är att stöd främst ges till yngre forskare.
Främjandet av ändamålet
Fondens inriktning är att anslå medel till den kliniska forskningen och då företrädesvis för
anskaffande av erforderlig utrustning iform av teknisk laboratorieutrustning och
laboratoriemateriel.
För detta ändamål beslutade styrelsen att under året bevilja forskningsanslag med
5 868 tkr (6 275 tk| till 42 (40) olika forskningsprojekt.
Styrelsen har även beslutat att utse Diana Spiegelberg, UAS, till årets Lionstipendiat och
tilldela henne eft stipendium på 20 tkr.
Styrelsen anser att Fondens ändamål är till fullo tillgodosedda genom utdelningarna till
ändamålet med 5 888 tkr (6 295 tkr). Detta motsvarar 174 Yo (103 %) av under året
insamlade medel.
Enligt Svensk lnsamlingskontroll gäller att minst 75 % skall tillfalla ändamålet.
I bilagan Utbetalda forskningsanslag 20'17-2018, redovisas de olika projekten med
respektive belopp.

Organisation
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 resultat- och balansräkning samt beviljar
ansvarsfrihet för fondstyrelsen, vilket har skett för 2016 - 2017 års förvaltning.
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Fondstyrelse
Under det gångna verksamhetsåret har fondstyrelsen haft följande sammansättning:

101-B

Roland Thorstensson,

Örebro

sekreterare

kassaförvaltare
Bergsjö
101-U Berith Blom BUlow, ordförande
Uppsala
101-GD

Dag Hedin,

Arne Andersson, suppleant
Lindesberg

lngegerd Kull Hanses, suppleant
Mockfjärd
Margareta Parkstam, suppleant
Bälinge

Revisorer
Fonden har en av distrikten gemensamt utsedd ordinarie revisor och en
revisorssuppleant.
Dessa har under året varit:
Maria Hällgren, ordinarie till och med
Auktoriserad

revisor
Leksand

2018-05-31

Morgan Söderberg, suppleant
Auktoriserad revisor
Borlänge

Annette Samils, ordinarie från och med 2018-06-01
Auktoriserad revisor
Falun

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

Ordförande
Uppsala
Hans Hagberg,
Docent vid UAS, Uppsala
Gunilla Enblad,
Professorvid UAS,

Barbro Eriksson,
Professorvid UAS, Uppsala
Håkan Ahlström,
Professor vid UAS, Uppsala

Sven-Olof Andersson,
Docent vid USÖ, Örebro

Sammanträden
S§relsen har under verksamhetsåret avhållit två protokollförda sammanträden.

Placeringspolicy
Fondens policy är den att kapitalplaceringar endast får göras i värdepapper med låg risk.
lnga aktieplaceringar får göras. Aktier erhållna som gåva skall säljas.
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Verksamheten
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 arbetet i Fonden består i att utfärda minnesblad 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 sju personer utfört ideellt arbete med
den dagliga verksamheten. De har växelvis enligt ett schema arbetat i perioder om en till
två veckor i taget, som avlastning för styrelseledamoten som har det övergripande
ansvaret. Omfattningen av det ideella arbetet motsvarar c:a 1,3 årsarbeten.
Alla i Fondens styrelse och forskningsråd arbetar helt ideellt utan ersättningar eller
arvoden.
Marknadsföringen sker dels genom att lionklubbarnas medlemmar sprider information om
Fondens verksamhet isina närområden och dels genom så kallade annonspluggar iett
antal dagstidningar. lnformation om Fonden finns på vår hemsida urww.lcff.se, där det
även finns formulär för registrering av minnes- och gratulationsgåvor. Fonden tillhandahåller också en folder för marknadsföring. Fonden har även ett Swishkonto för gåvor.
Fonden har som policy att inte införa någon reklam i form 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 årliga 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 givare och
förmedlare av gåvor till Fonden.

lnsamlade medel
lnbetalningarna till Fonden har under året minskat kraftigt och uppgick till drygt 3,3 mkr
(6,1 mkr). lnbetalningarna från lionklubbar minskade under året med I % jämfört med
föregående år. lnbetalningarna från allmänheten minskade däremot med 3 %. Övriga
inbetalningar ökade med 111 % främst med anledning av att inbetalningar från allmänheten numera redovisas ospecificerat från begravningsbyråerna. Testamentariska gåvor
minskade kraftigt under året och uppgick till endast 9 % jämför med föregående år.

lnbetalningar per distrikt.
't 01-GD
101 -U
övriqa Sammanlaqt
335) 244(1206) 0( 0) 0(1342) 244(2884)
412( 47s) 759 ( 923) 286 ( 164) 169 ( 120) 1 626 (1 681)
554 ( 456) 321 ( 456) 4s2 ( 544) r ( 27) r 368 (1 483)
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Testamenten
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Gåvor från Lionklubbar
Övriga gåvor

%

1e( 6) 57( 27\ 47( 27\ 18( 6\ 140(

984 (1 272) 1 381
2s

eil

(2612)

41 (43)

825

a

( 735)

(12)

66\
r88 (1 495) 3 378 (6 114)
6 124)

tlol

t, I

6

Forskning och stipendier
Till Fonden har under året inkommit 44 (43) ansökningar, varav 11 (10) från Orebro,
om sammanlagt 8,8 mkr (9 mkr). Av dessa har anslag beviljats till 42 (40) sökande.
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 anskafiande
av bland annat 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 117,5 mkr inbetalts till Fonden och 116,2 mkr utbetalats till olika
forskningsprojekt. Under denna tid har dryga SOtalet forskare disputerat för medicine
doktorsgraden med stöd av vår Fond.

Omkostnader
Fonden har ingen anställd personal. Verksamheten bedrivs helt ideellt ienlighet med
Lions anda och etik.
Omkostnaderna ligger därför fortsatt på en mycket låg nivå.
lnsamlingskostnaderna uppgår till 1,3 % (0,9 %) av insamlade medel, medan
administrations- och förvaltningskostnaderna motsvarar 1,0 olo (0,4 o/o).
Trots att omkostnaderna är lägre än föregående år, är procentsatsen högre på grund av
att insamlade medel är betydligt lägre detta år.
Svensk lnsamlingskontroll har som normtal för motsvarande kostnader totall25 o/o.
Fondens omkostnader täcks normalt av finansiella medel. Sedan starten har ett överskott
av finansiella medel på drygl2,1 mkr kunnat tillföras forskningen.

lnvesteringar
lnga investeringar har gjorts under året.

Resultatet av Fondens verksamhet
Resultatet för verksamheten uppgår under verksamhetsåret2017 - 2018, till
- 2 280 333 kr (- 98 024 kr). Arets förlust har uppkommit på grund av att medel från
föregående år var med i utdelningen detta år och att inflödet av medel därefter har varit
lågt. Utdelning av anslag sker under första halvan av verksamhetsåret av då influtna
medel, innan vi vet vad som kommer in under resten av året.
Styrelsen föreslår att förlushesultatet balanseras med Fondens egna kapital.
Vad i övrigt gäller fondens resultat och ställning hänvisas till efterföljande resulta! och
balansräkning.

Utdelningspolicy för anslag.
Fonden har som grundpolicy, att inbetalda gåvomedel skall tillföras ändamålet genom
anslag till cancerforskningen, vilket innebär att det inte fonderas av inbetalda gåvomedel.
Till följd av det rådande låga ränteläget, har styrelsen beslutat att tills vidare ha en
kapitalbehållning på 3 milj. kronor, för att täcka omkostnaderna med avkastningen härav
tillsammans med finansiella resultat.
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Förändring av Eget kapital

2U7
anslag

tB 1n
Aterförda
Utbet. av anslag som UAS
Disposition av föregående års
Arets
uB 30/6

förlust
2018

Balanserat eEet kapital:
Fritt
Bundet enligt
Styrelsebeslut
4 204 637 3 000 000
4 043

återbetalt
resultat

- 75 000
- 98

024
4 035 656

3 000

000

Arets resultat
- 98 024

98 024
- 2 280 333

-2280333

Fem år i sammandrag.
Verksamhetsintäkter

Beloopitkr
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
Testamenten
244 2884
45 1602 881
Minnes och gratulationsbrev 1 626 1 681 1 888 1 969 1 864
Gåvor från Lionklubbar 1 368 1 483 1 450 1759 1 117
Övriqa qåvor
140
79 1 643 6'1
66
Summa intäkter
3 378 6114 3 462 6 973 4 473
1

Verksamhetskostnader
5 888
lnsamlingskostnader 43
Administrationskostnader 34
Summa kostnader
5 965

Ändamålskostnader

295 4254
58
32
25
21
6 378 4307
6

214
64
31
7 309
7

7 293
67
34

7 394
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RESULTATRÄKNING
Belopp i kr

Not
1

2017-07-01
- 2018-06-30

2016-07-01
- 20{7-06-30

244 272
626 839
1367 542
139 538
3 378191

2883728
I 681282

Verksamhetens intäkter
Testamenten
Minnesbrev/gratulationskort
Gåvor från Lionklubbar
Övriga gåvor
Summa intäkter

Verksamhetens kostnader
Ändamålskostnader
lnsamlingskostnader
Administrationskostnader

1

1 482 593
66 252
6 113 855

- 6 295 000
- 57 665

Summa kostnader

- 5 888 000
- 42 474
- 34 316
- 5 964 786

Verksamhetsresultat

- 2 586 595

- 263 802

2262

27 959
137 819

-24 992
-6377 657

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter/Utdelningar
Realisationsvinster
S:a resultat av finansiella poster

304 000
306 262

165778

Resultat efter finansiella poster

- 2 280 333

- 98 024

ARETS RESULTAT

- 2 280 333

- 98 024
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BALANSRÄKNING

2018-06-30

2017-06-30

0

157 000

32 360
4 732 963
4765 323

6 964 742
7 121742

4765 323

7 '.t21742

7 031 613
4 043
- 2 280 333
4755 323

6 805 181
399 456
- 98 024
7 106 613

10 000
10 000

15129
15129

4765 323

7 12'.t 742

Belopp i kr.

TILLGANGAR
Omsättni ngstillgångar
Kortfristiga placeringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och Bank
S:a omsättningstillgångar
STA

TILLGANGAR

0

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

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
S:a kortfristiga skulder

S:A EGET KAPITAL O SKULDER
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NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
lnsamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen och BFNAR 201 2:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3).
Bokföringen sker efter FRlI-BAS 2002 kontoplan för insamlingsorganisationer.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

lntäktsredovisning
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhåller eller kommer att erhålla
för egen räkning redovisas som intäkt.
lntäkten värderas, om inget annat anges nedan, till verkligt värde av det som erhållits
eller kommer att erhållas. Gåvor, som inte utgörs av kontanter, värderas till
marknadsvärdet vid gåvotillfället.
Aterbetalda anslag
Enligt fondens regler, skall beviljade anslag återbetalas om vederbörande forskare slutar
sin anställning. Samma gåller för anslag som inte förbrukats inom tre år.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader består av utbetalda forskningsanslag- och stipendium enligt
stiftelsens syfte och/eller stadgar.
lnsamlingskostnader
lnsamlingskostnader består av kostnader som är nödvändiga för att generera intäkter. Hit
räknas kostnader för marknadsföring, utskick av minnesbrev och gratulationskort,
tackkort och dylikt.

Administrationskostnader
Administrationskostnader består av kostnader för styrelsearbetet inklusive resor, revision,
förvaltningskostnader och dylikt.
Fordringar
Fordringar värderas individuellt och upptagits till det belopp de beräknas inflyta med.
Tillgångar och skulder har redovisats till värdet på bokslutsdagen.

Not 2 Verksamhetens intäkter.
Av intäkterna har givare öronmärkt gåvor för nedanstående cancerområden:
- Barncancer 155 822 kr (339 965 kr),
- Bröstcancer 700 kr (300 kr),
- Prostatacancer 1 39 418 kr (34 259 kr),
- Kvinnosjukdomar 1 121 kr (600 kr),
- Lungcancer4S0 kr (250 kr),
- Lungcancer USÖ 0 kr (15 000 kr),
- Njurcancer 200 kr (200 kr),
- Livmoderhalscancer 51 700 kr (0),
- Bukspottkörtel 400 kr (0).
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Vid tidpunkten för beslut om utdelning föregående år hade endast 178 091 kr öronmärkts
till barncancer. Dårefter har ytterligare 161 874 kr öronmärkts för samma ändamå|. Dessa
medel kommer att beaktas vid nästa utdelning, tillsammans med det som öronmärkts
detta år. Öronmärkningarna har därmed tillgodosetts.

Not 3 Verksamhetens kostnader, tkr,
Utbetalda forskningsanslag
Stipendium till "Arets Lionstipendiat"
Ändamålskostnader
* Se separat bilaga sidorna 13-16

D.å.

*5868

20
5 888

F.a.

6 275
20
6 295

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 frivilliginsatser.
Uppsala 2018-07-17

-l,ntt,

\tw\ol',t

Berith Blom BUlow
Styrelseordförande

/"/affi"aftr.-.-.porfu2Thorstensson

Roland
Dag flEdin
Sekreterare/Styrelseledamot Kassaförvaltare/Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har avgivits 2018-09-10

Auktoriserad revisor
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LIONS CANCERFORSKNINGSFOND Fondens utveckling i sammandrag
lnbetalningar jämfört med föregående år
Tusental
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LIONS CANCERFORSKNINGSFOND

Utbetalda forskningsanslag 2017

12018
Beviljat

farmakologi

Anders Larsson, Klinisk kemi och
Karakterisering av receptorer hos prostasomer från prcstata-cancerceller
med hjiiip av humana monoklonala antikoppar och jåimftira uttrycket med
benigna prostataceller.
Anders Vikerfors, Urologiska kliniken,
Cirkuierande PD-Ll i urinblåsecancer.

Ann Erlandsson, Urologiska kliniken,
CCL 18 i prostatacancer.
Anna Landberg, Urologiska kliniken,
PD-LI -uttryck som prognostisk markör

Britt Skogseid, Onkologisk

ftr

USÖ

125 000

kr

76 000 kr

USÖ

100 000

kr

USÖ

100 000

kr

njurcancer.

endokrinologi

250 000 kr

Endokin tumörgenes.

farmakologi

Claes Andersson, Klinisk kemi och
Ex vivo Predictive Functional Checkpoint lnhibitor Assay for
Treatment Selection in NSCLC.

David Kudr6n, Onkologikliniken
Clinical and biological studies of prostate cancer.

90 000

kr

150 000

kr

175 000

k

100 000

kr

100 000

kr

(Gunilla Enblad deltog ej)

Diana Spiegetberg, Kirurgiska vet, Öron, näsa och hals.
Utviirdering av den nya HSP90-håimmaren Onalespib ftir att övervinna
cisplatinresistens i huvud och halscancer.

Hematologen

Elisabeth Ejerblad,
Registerbaserade studier av Myelodysplastiskt syndrom
utgående från Svenska MDS-registret.

Erik Hellbacher,

Reumatologkliniken

Fortsatta studier av lymfom hos patienter med bakomliggande
inflammatorisk, reumatisk sjukdom.
(Gunilla Enblad deltog ei)

universitet

Eva Baecklund, fnstitutionen ftir Med. Vet. Uppsala
Prospektiv studie av patienter med autoimmun sjukdom som utvecklar
lymfom (AUTO-LYMFOM studien) samt genetisk delstudie
av Sj ögren-lymfom.
(Gunilla Enblad deltog ej)

endokrinologi

Eva Tiensuu Jansson, BoT, onkologisk
Improvement of Diagnosis and Treatment of Neuroendocrine Neoplasms.

1i0 000 kr

250 000 kr

t4
Gabriella Lillsunde Larsson, Laboratoriemedicinska kliniken, USÖ
Humant papillomvirus och proteinuttryck som prognostiska markörer
vid metastaserande peniscancer.

USÖ

Gisela Helenius, Laboratoriemedicinska kliniken
Cirkulerande mikroRNA som biomarkör fiir diagnos,
behandlingsval och uppftiljning hos patienter med lungcancer.

Onkologkliniken

Gustav Gammelgård,
Efficacy and safety of CD 19 targeting CAR T-cell treatment
in refractory and,/or relapsed B cell lymphoma and leukemia.
(Gmilla Enblad, Hans Hagberg, Håkm Ahlberg deltog ej)

Onkologkliniken

Gustav Ullenhag,
En randomiserad multicenterstudie (TRIM) ftir att faststiilla
om röntgenundersökningar i uppftiljningsperioden efter radikal kirurgi
av högrisk malignt melanom ftirbättrar överlevnaden.

Hedvig Elving, Klinisk patologi
The impact oftissue heterogeneity in the evaluation
of PD-LI expression for clinical practice.

Henrik Ugge, Urologiska kliniken,

USÖ

101 000

kr

155 000

kr

150 000

kr

150 000

kr

100 000

kr

71 000

kr

Serumnivåer av inflammatoriska serummarkörer hos prostatacancerpatienter med respektive utan ftirekomst av
Propionibacterium acnes i prostata.

Håkan Ahlström, BFC
Imiomics och Radiomics i helkropps-PETÄ4Rl ftir detektion,
prediktion av terapieffekt och terapiutvärdering av kolorektal cancer

200 000 kr

och l)rynfom.
(Gunilla Enblad, Hcms Hagberg, Håkan Ahlberg deltog ej)

Ingrid Glimelius,

Onkologikliniken

150 000

kr

Individualiserad målstyT d behandling ftir patienter med mantelcellslymfom.
(Gunilla Enblad deltog ej)

Kirurgkliniken

Jakob Hedberg,
Integrerad PET-MR vid utredning och v2irdering av esofaguscancer.

USÖ

Jessica Carlsson, Urologiska kliniken,
Kan ftirekomsten av T-regulatoriska celler i blodet anviindas
som en prognostisk markör fiir patienter med urinblasecancer?

Joakim Crona, Onkologisk endokrinologi
Cancerevolution och precisiononkologi hos endokrina tumörer.
En prospektiv, longitudinell, biomarkörstudie.

200 000 kr

150 000

kr

150 000

kr
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Karin Glimskär Stålberg,

Kvinnokliniken

150 000

kr

100 000

kr

50 000

kr

150 000

kr

100 000

kr

75 000

kI

150 000

kr

150 000

kr

100 000

kr

Förbättrad stadieindelning och behandlingsplanering
fdr kvinnor med ovarialcancer, radiologiska och kliniska studier.
(Håkan Ahlström deltog ej)

Karin Larsson,

Hematologen

Klinisk och molekyliirgenetisk karaktåirisering av
aggressiva./behandlingskrävande KLL fall.

Kristin Ayoola Gustafsson, Klinisk

genetik

Molekylåirgenetisk profilering av terapiresistenta patienter med
konisk myeloisk leukemi; NGS sekvensering ftir identifiering
av resistansassocierade mutationer.

Larry Mansouri, Klinisk

genetik

Deciphering the pathogenesis of aggressive lymphomas
using hi gh-throughput technologies.
(Gunilla Enblad deltog ej)

BOT

Magnus Lindskog, Sekt ftir onkologi,
Optimerad behandling av oligometastaserad njurcancer.

Maria Rönnqvist, Lungkliniken, USÖ
Detektering av biomarkörer i cirkulerande extracelluläa visiklar
{iir prognos och behandlingsrespons hos patientermed lungcancer.
Maria Åström, Laboratoriemedicinska kliniken USÖ
Yin och yang i blod och ben. Samspelet mellan hematopoes
och benmiirgsstroma vid myeloproliferativa neoplasier
identifierar nya behandlingsmöj ligheter.

Mattias Mattsson,

Hematologen

Translationella studier av kronisk lymfatisk leukemi med
inriktning på betydelsen av genetiska ftiriindringar.

Monica Hermansonn Klinisk genetik
Identifiering av målgener samt genexpression hos KMl-patienter i kronisk
fas med progress till avancerad sjukdom under pågående TKlbehandling.

genetik

Panagiotis Baliakas, Klinisk
Evaluation of myeloid neoplasms with germline predisposition
within young patients.

Kirurgkliniken

Per Hellman,
Molekylära och PET-studier av binjure-tumörer
och endokrina pankreastumörer.

Kirurgkliniken

Peter Stålberg,
Studier av endokina tumörer; Tunntarms NET och MEN1;
Tumörgenes och malignifi ering.

200 000 kr

150 000

kr

200 000 kr
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90 000 kr

Riina Aarnio, Kvinnokliniken
Hälsoekonomisk jlimftirelse mellan en screeningstrategi baserad på
själv-provtagning och upprepat HPV självtest och befintling samt
planerad nationell screeningsstrategi ftir cervixcancer'

patologi

Rose-Marie Amini, Klinisk
Deciphering the genomic landscape ofrare, aggressive T-cell malignancies.

200 000

kI

150 000

kr

(Gunilla Enblad deltog ej)

USÖ

Sabina Davidsson, Urologkliniken,
Kan ett iikat mRNA uttryck av IL-l0 och TGF-B i tumörvävnad
öka risken ftir aggressiv prostatacancer samt kan ett ökat uttryck av dessa
öka infiltrationen av Treg celler?

endokrinologi

100 000 l<r

Simon Pahnke, Onkologisk
Nationell studie om donatorer av blodstamceller - identifiering
av donatorer i behov av siirskilt stöd.
Sören Lehmann, Blod- och tumörsjukdomar hematologiska
Individualized treatment in acute myeloid leukemia.

Viktor Ljungström,

sektionen

AT-centrum

250 000 kr

200 000 kr

Hel genomsekvensering av patienter med kronisk lymfatisk leukemi.

Åke Berglund, Onkologkliniken
Optimering av palliativ cytostatikabehandling ftir äldre
individer med avancerad kolorektalcancer.
Utredning hos patienter med cancer med okåind primåirtumör
med helkropps-MR.

Summa

forskningsanslag

Årets stipendiat Diana Spiegelberg,

Totalt till

ändamålet

UAS

100 000

kr

5 868 000

kr

20'000

k

5 888 000

kr

De namn som stör inom parantes ( ) i kursiv stil efter projektbeskrivningen'
anger att vederbörande ledamot av forslmingsrådet, inte deltagit i beslutet att föreslå
medel på grund av jåv, i enlighet med fondens regler.
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Revisionsberättelse
Till s§Telsen i Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala, org.nr
817602-2963

Rapport orn årsred.ovisningen
Uttalanden
Jag har utfört e[ revision av årsredovisningen för Insamlingsstifte]sen Lions Cancerforskningsfond vid
Akademiska Sjukhuset i Uppsala för räkenskapsåret 2o17-o7-o1-2o18-o6-So.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av siiftelsens finansiella ställning per den 3ojuni zor8 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens örriga delar.

Grundfor uttalanden
har utfört revisionen enligt Intemational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet R euisorns ansuqr. Jag är oberoende i förhållande till
stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i örrigt fullgjort mitt ).rkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräcldiga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansuar
Det är st Telsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enliS
årsredovisningslagen. S§,T elsen ansvarar även för den interna kontroll som denna bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar s§nelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämp1i6, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt il ft. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
s§'relsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har nägot realistislt alternativ till att
göra något av detta.

Reuisorns ansuar
Mina må1 är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig ilessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. FelaLtigheter kan uppstå på grund av oegentligheter el1er fe1 och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan föwäntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använderjag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk

inställning under hela revisionen. Dessutom:

.

identifierar och bedömerjag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder blanil annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för milla uttalanden.

-L
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Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet tiu följd av oegentligheter är högre än för en viisentlig
felalitighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiltliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

.

skaffarjag mig en förståelse av den del av stiftelsens intema kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiyiteten i den intema kontrollen.

.

utvärderarjag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

.

.

och

mligheten i s§Telsens

drar jag en slutsats om lämpligheten i att s§Telsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaLtor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
beqydande tvivel on stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måstejag i revisionsberättelsen iästa uppmärkamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräcldiga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dockkan framtiila händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.

utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsreilovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rätMsande bild.

Jag måste informera s§Telsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunlden
för den. Jag måste också informera om be§delsefulla iakttagelser under reyisionen, däribland de eventuella
be§dande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport orn andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av s§Telsens förvaltning för
Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond vid Atademiska Sjukhuset i Uppsala för räkenskapsåret zorT-

o7-ö1-2o18-o6-3o.
Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.

Grund.for uttalande
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i ö\Tigt

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Reuisorns ansuar. Jag är oberoende i förhållande
fullgjoft mitt I'rkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansuar
Det är s§,relsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Reuisorns ansuar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen,

och därmed mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säIerhet kunnabedöma om någon s§Telseledamot i något väsentligt avseeflde:

.

företagit någon åtgäd eller gjort sig s§ldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningssMdighet
mot stiftelsen eller om clet finns skäl för entledigande, eller
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.

på något annat sätt hanallat i

st

d med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stift elsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använaler j ag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk iastäIlning uncler hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommanile granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle
ha sdrskild betydelse för stiftelsens situation. Jag går igenom och prövar fattaile beslut, beslutsunalerlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande.

r 2018
Annette Sariils
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