E1 Insamlingspolicy – Styrande dokument
Dessa riktlinjer är fastställda av styrelsen 15/11 2011 och uppdaterad 9/6 2020.
Hand in Hand Sweden innehar ett 90-konto som organisationen har tilldelats av Svensk
Insamlingskontroll, SFI. Det kontonummer som organisationen har tilldelats är Bankgiro 9000910, Plusgiro 900091-0 och swish (123)9000910.
Kontonumret finns angivet i årsredovisningen, som finns tillgänglig på Hand in Hands hemsida.
Hand in Hand följer de regler som stipuleras av Svensk Insamlingskontroll som krav för 90konto. Regler och information finns att finna på www.insamlingskontroll.se.
Riktlinjer:












Hand in Hand Sweden följer Giva Sveriges riktlinjer för insamling av gåvor.
Insamling sker genom donationer och bidrag från privatpersoner, stiftelser,
organisationer, företag och företagssamarbeten samt institutionella givare.
Hand in Hand Sweden har som målsättning att samla in icke öronmärkta medel i största
möjliga mån, vilket möjliggör att medlen kommer till användning där behoven och
effekten är störst.
Hand in Hand Sweden ansvarar för att insamlade medel används för organisationens
ändamål. Detta kontrolleras av extern revision av Hand in Hand Sweden samt i extern
revision av partnerorganisationen.
Hand in Hand Sweden är helt transparent vad gäller insamlade medel och kostnader.
Alla kostnader för organisationens verksamhet redovisas i årsredovisningen som
publiceras på hemsidan. Intäkterna och kostnaderna redovisas månatligen i
bokföringen. Hand in Hand Swedens målsättning är att de administrativa kostnaderna
inte skall överskrida 12 % av insamlade medel.
Alla donationer och dess givare hanteras konfidentiellt, om inget annat har
överenskommits. Givarna registreras i Hand in Hand Swedens CRM-system, vilken
endast utsedd personal på kansliet har tillgång till. Alla donatorer hanteras med respekt.
I de fall där givarna har specifika önskemål om användningen av donationen respekteras
det av Hand in Hand. Ändamålen skrivs i så fall i avtalet mellan Hand in Hand Sweden
och berörd givare eller dokumenterade på annat sätt.
Donationer för specifika projekt skall återbetalas till givaren om inte projektet blir av
eller omdirigeras till annat projekt efter överenskommelse har med givaren.
Om givaren inom rimlig tid (en månad) kräver tillbaka en donation ska detta i möjligaste
mån respekteras.
Hand in Hand Sweden har rätt att tacka nej till gåvor om dess syfte strider mot
föreningens verksamhet eller etiska regler.








Hand in Hand Sweden använder inte minderåriga i insamlingsarbetet. Hand in Hand
Sweden riktar heller inte insamlingskampanjer till personer under 18 år.
Hand in Hand Sweden följer Giva Sveriges och Svensk Insamlingskontrolls regelverk vad
gäller marknadsföring och kampanjer.
Insamling sker med fokus på större donationer för att på detta sätt nå hög effektivitet i
insamlandet och därmed hålla kostnaderna på så låg nivå som möjligt.
Om Hand in Hand Sweden skulle erhålla gåva i form av aktier eller fondandelar, så ska
dessa avyttras inom rimlig tid (så snart som möjligt, med hänsyn tagen till
marknadsläge). Aktier eller andelar i aktie- eller s k blandfonder ska om möjligt vara
avyttrade senast inom sex månader. Andelar i räntefonder ska vara avyttrade senast
inom tolv månader. Styrelsen fattar beslut härom.
Om Hand in Hand Sweden skulle erhålla gåva i form av fast egendom eller bostadsrätt,
så ska denna avyttras inom rimlig tid (så snart som möjligt och med hänsyn tagen till
marknadsläge). Råd ska inhämtas från professionell sakkunnig. Styrelsen fattar beslut
härom.

