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BLir detSå här blev det 
och så här

2020 blev året vi på ett sätt kunde göra mindre än tidigare och 
samtidigt behövdes mer än någonsin tidigare.
Coronapandemin lade sig som ett lock över mänskligheten och 
visade samtidigt snabbt varför alla goda krafter, av vilka vi försö-
ker vara en, behövs.
Många av de stora planer vi hade för 2020 fick sättas på en vänte-
lista vi delade med resten av världen och utan en tidtabell över när 
vi kunde gå från önskelista till arbetsplan.

Det var frustrerande. För när vi tappade närheten till varandra, 
isolerades i hemmen, undervisades på distans, träffade arbets-
kamrater och kolleger på digitala möten istället för mellan breda 
leenden och en fika, stod det snabbt klart varför vi vill vara nära 
varandra, vill vara tillsammans, vill göra saker ihop.

Och i det utanförskap som växte när ”social distans” 
och ”hemarbete” blev honnörsorden, växte även 
den ilskna tonen och aggressiviteten i våra sociala 
medier, den hårda tonen mellan människor blev 
på många håll än hårdare och näthatet kunde inte 
längre filtreras av att vi fick mötas på de sätt vi är 
vana vid.

 
Samtidigt blev detta underliga år även en tydlig mar-
kör för att det är så vi inte vill ha det.
Och när vi nu sett restriktionerna lättas och möjligheterna att 
mötas ökat, ser vi hur många av oss som längtat efter varandra – 
att det är tillsammans och i sammanhang och gemenskap vi vill 
vara.

Vi väljer att se det så. Att coronapandemins undantagstillstånd 
blev en spegel för oss, en spegel där vi såg det vi inte ville ha.
Nu har det blivit tydligt för så många av oss, så nu kan vi bygga 
vidare på det vi istället vill ha.
Det ger oss hopp och tro, fyller oss med optimism – och lite otålig-
het över att fortsätta bygga det goda.
Tillsammans med dig och alla andra. Let́ s Make Love Great Again.

DET STORA
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Även om pandemin stod som en stoppskylt framför oss hittade vi 
ändå andra vägar att fortsätta vårt arbete under 2020.
Det stora arbetet med att förse Sveriges elever och deras lärare 
med verktyg mot näthat i form av Maria Dufvas bok ”Värsta bäs-
ta nätet” med lärarhandledning fortsatte.
Vi kan nu stolt konstatera att vi tillsammans med samarbetspart-
ners satt boken i händerna på cirka 200 000 svenska elever och 
deras lärare utan kostnad för dem.

I spåren av den insatsen har vi under 2020, i samarbete med Bon-
nier Fakta och Generation Pep, inlett motsvarande satsning med 

Maria Dufvas nya bok ”Värsta bästa hälsan” och kunnat dra 
nytta av de arbetsmetoder och framgångsvägar vi hittade i 

samband med ”Värsta bästa nätet”.

Coronapandemin med dess omfattande konsekven-
ser för människorna och med den enorma belastning 
den gav vården och vårdpersonalen fick oss också 
att lansera initiativet ”Vårdens hjältar”, en insam-
lingsaktion för att efter pandemin kunna hylla vår-
dens hjältar, bland annat med en helg i Hagaparken 
2022 med musik, kultur, mat och gemenskap fritt 

för alla vårdens hjältar från hela landet.
Vi fick skräddarsy formaten för att driva den aktivi-

teten, av coronaskäl, men kunde genomföra ett antal 
aktiviteter.

Främst bland dem var naturligtvis den direktsända insam-
lingsgala från Vinterträdgården på Grand i Stockholm, direkt-
sänd på aftonbladet.se, vi genomförde 7 november med Sarah 
Dawn Finer som värd för kvällen och med artister som Misss Li, 
Petra Marklund, Linnea Henriksson, Peg Parnevik, Molly Ham-
mar, Mariette och Pernilla Andersson samt med Augustifamiljen 
som kvällens husband.

DET SOM ÄNDÅ VAR MÖJLIGT

let’s make love great again
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REVISIONSBERÄTTELSE

R A PP ORT OM Å R SR E D OV ISN I NGE N

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Insam-
lingsstiftelsen Lets Make Love Great Again för räkenskapsåret 
2019-12-16 -- 2020-12-31.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i en-
lighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning 
per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för 
året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar en-
ligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns 
ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yr-
kesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredo-
visningslagen.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den be-
dömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksam-
heten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att 
avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvi-
da årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, 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 re-
visionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentli-
ga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund 
i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen.

Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felak-
tigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbe-
vis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än 
för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalsk-
ning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsi-
dosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo-
visningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osä-
kerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättel-
sen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovis-
ningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsre-
dovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse 
inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen återger de underliggande transak-
tionerna och händelserna i enlighet med stiftelselagen.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagel-
ser under revisionen, däribland de eventuella betydande bris-
ter i den interna kontrollen som jag identifierat.

Till styrelsen i Insamlingsstiftelsen Lets Make Love Great Again
Org.nr. 802481-3746
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R A PP ORT OM A N DR A K R AV E N L IGT L AGA R 
O C H A N DR A FÖR FAT T N I NGA R

Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört 
en revision av styrelsens förvaltning för Insamlingsstiftelsen 
Lets Make Love Great Again för räkenskapsåret 2019-12-16 -- 
2020-12-31. Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna 
inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet 
eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Re-
visorns ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och där-
med mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stif-
telsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftel-
seförordnandet eller årsredovisningslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garan-
ti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sve-
rige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenska-
perna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet.
Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgär-
der, områden och förhållanden som är väsentliga för verk-
samheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för stiftelsens situation. Jag går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande.

Göteborg den

Klas Björnsson
Auktoriserad Revisor
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För en stiftelse som Let ś Make Love Great Again, som bygger på 
viljan att föra människor samman och att inkludera varandra i en 
stor och hela tiden växande gemenskap, var naturligtvis pandemi-
året 2020 ett år då vi, i likhet med alla andra, tvingades anpassa oss 
till en verklighet ingen av oss kunnat förutse.
Svaret på vad vi önskat göra ett ”vanligt” år är egentligen ”Mer 
av allt!”. Fler insamlingsaktioner, fler aktiviteter, fler manifesta-
tioner, fler möten med elever och lärare, mer av möten på sociala 
medier och aktioner där för att minska hat och utanförskap och 
för kärlek och gemenskap och ja, just det; mer av allt.
Det tar vi igen nu när vi kan agera med full kraft igen – och i viss-
heten om att mänsklig kärlek är en av de få saker som det blir mer 
av ju mer man slösar med den…

En stor del av arbetet under 2020 gick åt till att planera och 
strukturera Let ś Make Love Great Agains nya satsning, Nät-
polarna.
Det handlar om ett strukturerat och metodiskt arbete mot 
näthat och för positiva alternativ, ett arbete i samarbete med 
elever, lärare, vårdnadshavare, myndigheter och andra enga-
gerade.
Nu är vi på banan med Nätpolarna. En organisation för arbe-
tet är skapad och strukturerad, vår närvaro digitalt är på plats 
och vi genomför åren 2021-2023 ett konkret projekt – Nätpo-
larna Karlskoga – i samarbete med Karlskoga kommun, som 
satsar nio miljoner kr på arbetet.
Vi hoppas kunna rulla ut Nätpolarna över hela landet på sikt, 
som ett målmedvetet och effektivt arbete mot näthat och för 
positiva alternativ, och redan idag har ett tiotal kommuner 
runtom i Sverige visat intresse för arbetsmetoden och pro-
jektorganisationen.

Parallellt med detta fortsätter vi med övriga delar av stiftel-
sens arbete, med exempelvis de delar som handlar om samar-
betet med Bonnier Fakta och Generation Pep, med ambitio-
nen att hylla de vårdens hjältar som betytt så mycket för oss 

alla under pandemin och med alla övriga aktiviteter.
Planeringen sker fortfarande med beaktande av de föränd-
ringar i restriktioner och regelverk som det fortsatta arbetet 
mot coronapandemin kan ge. Ambitionen och förhoppning-
en är naturligtvis ändå att vi ska kunna nå fler utan de in-
skränkningar vi tvingats leva med under 1,5 år nu.

Till sist;
även om Kinesiska muren sägs vara det enda mänskliga 
byggnadsverk som kan ses från månen så består den ändå 
av enskilda stenar som lagts på varandra och till sist blivit en 
monumental helhet.
Vi i Let ś Make Love Great Again fortsätter att lägga enskilda 
stenar.
Varje dag. 24/7. Året runt. 
Tillsammans kan vi bygga en lika imponerande mur.
Inte mot något. Utan för allt.

Niclas Lagerstam

Let´s Make Love Great Again

DET VI ÖNSKAT

DET VI GÖR NU
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Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte 
annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). 
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Information om verksamheten 
Stiftelsen Let́ s Make Love Great Again (i fortsättningen LM-
LGA) bildades 2019. Det ”övergripande målet är att arbeta för 
gemenskap, hälsa, jämlikhet och solidaritet mellan människor 
och att ur det perspektivet stödja personer och organisationer 
vars projekt skapar hållbara relationer mellan människor glo-
balt, främja projekt som motverkar ohälsa liksom hälsosamma 
projekt för individens bästa, främja utbildning och forskning, 
samverka med andra stiftelser likväl som att driva egna projekt 
i enlighet med syfte och ändamål.

Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.
Under detta övergripande mål finns delmål i form av följande 
punkter:
• Att sprida information och kunskap hos elever och lärare 

kring mekanismer bakom näthat oc exkluderande bete-
enden, mobbning och utanförskap för att bidra till ett mer 
inkluderande klimat.

• Att genom föreläsningar arbeta för ökad kunskap kring 
psykisk ohälsa och utanförskap.

• Att genom pilotprojekt och aktiviteter skapa modeller för 
hur skolor och civilsamhälle kan arbeta krin utanförskap 
och näthat bland elever och i ungdomsgrupper.

• Att inkludera skolpersonal, lärare, civilsamhälle och an-
dra myndigheter i ett målinriktat arbete kring stiftelsens 
syften och ändamål.

• Att i den konkreta pandemisituation vi nu befinner oss i 
engagera så många som möjligt kring det värdearbete som 
behövs för att bibehålla gemenskap och solidaritet i en ut-
satt situation samt samlas kring uppslutning runt värden 
och dess personal.

Organisatoriska sammanhang, samarbeten och strategier
LMLGA är en fristående organisation, partipolitiskt och re-
ligiöst obunden och med inriktningen mot de ändamål som 
framgår av stadgarna. Vi söker stöd och samarbeten hos dem 
som vill verka för och bidra till stiftelsens arbete utifrån vår 
ändamålsparagraf.
När det gäller samarbeten har vi byggt sådana sedan starten 
med organisationer, civilsamhälle, företag utifrån gemensam-
ma viljeinriktningar och ambitioner.

Det innebar inledningsvis ett samarbete med Prins Carl Phi-
lips och prinsessan Sofias stiftelse kring en manifestation kring 
psykisk hälsa, nätet och utanförskap på Gärdet i Stockholm, 
fortsatte med ett samarbete med Bonnier Fakta och författa-
ren Maria Dufva kring Värsta bästa nätet vilket fortsatte via 
Värsta bästa hälsan där även Generation Pep var en del i sam-
arbetet.

I stiftelsens olika aktiviteter har vi sedan samarbetat med en 
mängd andra organisationer och stiftelser på nationell nivå 
med ändamål likartade våra.

När det har kommit till den aktuella satsningen Nätpolarna 
har samarbeten byggts med kommuner,
forskning, polis och relaterade myndigheter.

De strategier LMLGA arbetar efter är att bygga samarbeten 
med alla goda krafter samt att profilera sig specifikt inom de 
stora problem men samtidigt möjligheter vilka är förknippade 
med internet i form av å ena sidan näthat och utanförskap, å 
andra sidan goda möjligheter till gemenskap och identitetsska-
pande.

Kapacitet och kunnande
I alla delar av LMLGA:s verksamhet inkluderar vi nationell 
expertis och kompetens i form av författare, forskare, polis och 
implementerar validerat kunnande byggt på empiriska studier 
och forskningsresultat.
Samtidigt har vi byggt kompetens inom stiftelsen under den 
tid den varit verksam och via de aktiviteter vi har genomfört. 
Det har där handlat om manifestationer, föreläsningar, panel-
samtal, turnéer med möten och föredrag kring psykisk ohälsa 
och utanförskap, det stora arbetet kring Värsta bästa nätet och 
nu kring att föra ut Nätpolarna som arbetsmetod och verktyg 
över hela landet.

Vad har vi åstadkommit så här långt?
Under 2020 har våra aktiviteter kretsat kring spridningen av 
Värsta bästa nätet, kampanjen Vi hyllar vårdens hjältar vilken 
aktivitet inkluderar en stor artistgala på Grand samt ett om-
fattande arbete kring Nätpolarna, vilket redovisas under egen 
punkt.
När det gäller boken Värsta bästa nätet, författare Maria Duf-
va, har vi under 2020 fortsatt arbetet med att till skolor och 
elever distribuera boken som ett verktyg mot näthat och för 
positiva alternativ och att göra det utan kostnader för böcker 
och lärarhandledning för skolorna.

Arbetet med Värsta bästa nätet har sedan följts av motsvarande 
arbete med boken Värsta bästa hälsan. Så här långt har böck-
erna spridits till cirka 200 000 svenska elever och kampanjen 
fortsätter under 2021.
Arbetet med ”Vi hyllar vårdens hjältar” syftade ursprungligen 
till att i maj 2021 genomföra en hyllningshelg för vårdperso-
nalen men denna aktivitet och höjdpunkt har av naturliga skäl 
fått flyttas till maj 2022. Arbetet med att samla in medel till 
aktiviteten har fortgått och den största enskilda aktiviteten där 
har under 2020 varit den direktsända galan på Grand i Stock-
holm vilken genomfördes 7 november och direktsändes av Af-
tonbladet.
Galan leddes av Sarah Dawn Finer och artister vid galan var 
Miss Li, Petra Marklund, Linnea Henriksson, Peg Parnevik, 
Molly Hammar, Mariette och Pernilla Andersson, med Augu-
stifamiljen som husband.
Galans upplägg fick revideras utifrån de aktuella corona-
restriktioner men fick en stor spridning och viktigt varumär-
kesbyggande via uppmärksamhet i tv och media samt den ovan 
nämnda direktsändningen av galan.

Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Lets Make Love Great Again får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2019-12-16 - 2020-12-31, vilket är stiftelsens första verksamhetsår.

Insamlingsstiftelsen Lets Make Love Great Again
Org.nr 802481-3746
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Nätpolarna
En stor del av arbetet under framförallt andra halvan av 2020 
har handlat om att bygga det nya projektet Nätpolarna.
Nätpolarna är ett proaktivt koncept för att arbeta mot näthat 
och för positiva alternativ genom att utbilda och informera 
elever, lärare, övriga skolpersonal, vårdnadshavare och andra. 
Projektet bygger på samarbete mellan civilsamhälle och myn-
digheter som polisen, kommuners social- och utbildningsför-
valtningar likväl som samarbete med forskning och kompetens 
i olika format och digitala lösningar och metoder.

Projektet har under 2021 lanserats i Karlskoga kommun. Karl-
skoga är som första kommun nu igång med projektet Nätpo-
larna och satsar under 2021-2023 stort på aktiviteten där man 
inkluderar samtliga skolor i kommunen med det uttalade må-
let att bli Sveriges bästa kommun när det gäller nätklimat och
inkluderande internet.

Redan nu har ett antal andra kommuner visat intresse för pro-
jektet och arbetssättet och förhoppningen är att kunna imple-
mentera projekt och metodik i andra kommuner under inneva-
rande och kommande år.

För LMLGA har arbetet med Nätpolarna också varit ett sätt 
att metodiskt och kunskapsorienterat föra arbetet enligt stiftel-
sens stadgar framåt, även under de begränsningar coronapan-
demin inneburit.
Under ett år med kraftiga begränsningar i möjliga format för 
att föra ut budskap och skapa events har vi
istället valt att i hög grad inrikta oss på att bygga för framtiden, 
men kan alltså redan nu se en storsatsning i praktisk verklighet 
i Karlskoga.

Insamlingspolicy och förvaltningspolicy
Insamlings- och förvaltningspolicy framgår av stiftelsens stad-
gar. Under 2020 har insamlingsaktiviteterna varit knutna till 
aktiviteten kring Vi hyllar vårdens hjältar, som ska utmynna i 
en stor aktivitetshelg 28-29 maj 2022 i Hagaparken, Stockholm, 
dit all landets vårdpersonal inbjuds och hyllas för sina insatser

under coronapandemin.

Vi har har bedrivit ett insamlingsarbete där den enskilt största 
händelsen, insamlingsmässigt och vad avser varumärkesbyg-
gande var den artistgala fr!n Grands vinterträdg!rd vilken ge-
nomfördes 7 november 2020 och direktsändes av Aftonbladet.

Så säkrar LMLGA hanteringen av insamlade medel
Liksom andra organisationer som arbetar med för människor 
och samhälle  goda ändamål och bygger på att skapa ideellt 
engagemang och stöd från individer, företag och civilsamhälle 
har LMLGA ett långtgående formellt och etiskt ansvar för att 
alla medel hanteras korrekt.
Det tar vi genom de stadgar och regelverk som reglerar stiftel-
sens arbete, genom revisor och genom det regelverk som utgår 
från Giva Sverige.

Arbetsformer, ansvarsfördelning och organisation
LMLGA arbetar enligt de stadgar stiftelsen antog vid bildandet 
och i enlighet med de regler som Giva Sverige anfört för sina 
medlemmar.
Detaljerade regler kring detta framgår av stiftelsens stadgar 
vilka finns publikt tillgängliga.

Gör vi nytta?
Att arbeta med att för ndra förhållningssätt och attityder har 
implikationen att resultaten är svåra att mäta i absoluta termer.

Vi kan konstatera att LMLGA har nått ut brett kring psykisk 
ohälsa och utanförskap och att arbetet med ”Värsta bästa nä-
tet” och ”Värsta bästa hälsan” nått cirka 200 000 grundskoleele-
ver och deras lärare samt vårdnadshavare.
Kring ”Vi hyllar vårdens hjältar” kan vi se att vi nått ut i form 
av varumärkesbyggande och lagt en god grund för den fortsat-
ta aktiviteten kring den satsningen.
I ”Nätpolarna” arbetar vi med att skapa verktyg för att mäta 
resultat och att göra utvärderingar i samarbete med studenter 
kring hur vi å!r ut och söker även mätbara resultat kring hur 
samtalston och kontaktytor förändras av arbetet mot näthat.

Insamlingsstiftelsen Lets Make Love Great Again
Org.nr 802481-3746
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Insamlingsstiftelsen Lets Make Love Great Again
Org.nr 802481-3746

Stiftelsen har sitt säte i Karlskoga.

Flerårsöversikt (Tkr)  2019/20
 (13 mån)
Nettoomsättning  274
Resultat efter finansiella poster  138
Soliditet (%)  2,7

Förändring av eget kapital
 Fritt eget  Summa eget
 kapital  kapital
Årets resultat  137 869  137 869

Omföringar till/från
bundet eget kapital:

Belopp vid årets utgång  137 869  137 869
Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgå av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Insamlingsstiftelsen Lets Make Love Great Again
Org.nr 802481-3746

Resultaträkning  Not  2019-12-16
  -2020-12-31
  (13 mån)
Stiftelsens intäkter
Nettoomsättning   274 048
Erhållna donationer och gåvor   1 618 166
  1 892 214

Stiftelsens kostnader
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster  -1 051 928
Övriga externa kostnader   -391 385
Personalkostnader  2  -309 383
  -1 752 696

Förvaltningsresultat   139 518

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter   -1 649
  -1 649

Resultat efter finansiella poster   137 869

Resultat före skatt   137 869

Årets resultat   137 869
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Insamlingsstiftelsen Lets Make Love Great Again
Org.nr 802481-3746

Balansräkning  Not  2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten  3  5 000 000
  5 000 000

Summa anläggningstillgångar   5 000 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   93 750
Övriga fordringar   586
  94 336

Kassa och bank   8 897
Summa omsättningstillgångar   103 233

SUMMA TILLGÅNGAR   5 103 233
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Insamlingsstiftelsen Lets Make Love Great Again
Org.nr 802481-3746

Balansräkning  Not  2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital
Årets resultat   137 869
  137 869
Summa eget kapital   137 869

Långfristiga skulder  4
Skulder till kreditinstitut   3 958 500
Summa långfristiga skulder   3 958 500

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder   937 548
Övriga skulder   32 675
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   36 641
Summa kortfristiga skulder   1 006 864

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   5 103 233
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Insamlingsstiftelsen Lets Make Love Great Again
Org.nr 802481-3746

Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Nettoomsättning
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker
som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillg!ngar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent 
av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda
  2019-12-16
  -2020-12-31

Medelantalet anställda   1

Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
  2020-12-31

Varummäke   5 000 000
  5 000 000

Not 4 Långfristiga skulder
  2020-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen  0
  0

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Coronarestriktionerna ligger fortsatt kvar men lättar framåt hösten och då räknar vi att kunna jobba 
med full kraft igen utan större påverkan av pandemin. Vi har nya kommuner och skolor som är intres-
serade av projektet Nätpolarna vilket är otroligt positivt.

En del övriga projekt ligger i startgroparna, dessa kommer att generera i både kapital och viktiga
samarbeten.
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