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2022-10-27 

Förklaring avslutat 90-konto, NRH 
 

NRH Trauma riks har torsdagen den 27 oktober 2022 begärt att Svensk Insamlingskontroll avslutar 

vår förening som kontoinnehavare av 90-konto vid Svensk Insamlingskontroll. 

En del av vår förklaring är kraftigt dalande intäkter under pandemiåren av flera orsaker. Nu med krig i 

vårt närområde vilket skapar stor osäkerhet i både privat- och samhällsekonomi, har detta fortsatt 

att påverka vår gåvoinsamling negativt. 

Många privatpersoner som vill ge sitt stöd till vår verksamhet tillhör ofta en ekonomiskt svårt utsatt 

grupp med låga inkomster. Nu när inflation och lågkonjunktur slår hårt mot vårt samhälle drabbas de 

grupper med låga inkomster särskilt, eftersom ersättningsnivåer för t.ex. sjuk- och 

aktivitetsersättning inte följt med i jämförelse med inkomst-/löneutvecklingen under många år. Alla i 

vårt samhälle är återhållsamma och försiktiga, inte minst de med lägre inkomster, för att på bästa 

sätt försöka förbereda sig för kommande lågkonjunktur och ytterligare ökade kostnader.  

Dessutom har vi försökt dra ner på kostnader maximalt så att den största utgiften för närvarande är 

kostnader just för att få ha ett 90-konto. Våra övriga verksamhetsintäkter har minskat kraftigt under 

pandemiåren då vi tvingats skjuta upp och ställa in arrangemang gällande fysiska möten t.ex. 

föreläsningar, konferenser etc. Vår förening har tillsammans med samverkande organisationer 

försökt att anpassa oss och vi bedriver idag en mer digital verksamhet via våra sociala medier t.ex. 

arrangeras digitala tema- och fikaträffar. Många av våra medlemmar och andra drabbade som söker 

sig till vår verksamhet via sociala medier har extremt låga inkomster och inga marginaler, därför är 

det svårt att ta ut en kostnad för denna verksamhet då vi riskerar att tappa deltagare och därmed 

minskar kunskapsspridningen samt påverkansarbetet.  

Vi önskar få ett fortsatt stöd från allmänhet, företag, organisationer, myndigheter och staten till vår 

verksamhet genom vår fond. Ett sätt för att ge ditt stöd är att bli medlem – Varmt välkommen! Det 

känns viktigt att vår förening får möjlighet att fortsätta vår verksamhet genom kunskapsspridning, 

påverkansarbete och ge vårt stöd till ny forskning för alla som drabbats av nack-, rygg- och 

hjärnskada efter trauma. 
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