Insamlingspolicy
Sedan starten av Stiftelsen Unga Kvinnors Värn (UKV) 1914 har gåvor och donationer alltid varit
viktiga, periodvis helt avgörande, för verksamheten. För att säkerställa att UKV:s arbete med
insamling och mottagande av gåvor sker professionellt och korrekt har denna policy framtagits. Den
gäller för alla typer av gåvor, monetära såväl som fast egendom, värdepapper, och olika former av
tjänster eller dylikt.
Utgångspunkt
för insamlingsarbetet baseras på branschorganisationen FRII´s nyckelord:


respekt - för givarens önskemål om anonymitet och integritet



öppenhet - om stiftelsens ekonomi, ledning och verksamhet



trovärdighet - att hålla vad vi lovar och vara seriösa



kvalitet – att stiftelsen är seriös med kvalitet i verksamheten

Plusgiro / bankgiro för gåvor
UKV har 90-konto vilket innebär att insamlingen granskas av Svensk insamlingskontroll. Vårt plusgiro
är 90 07 44 - 4 och bankgiro 900-7444.
Information om gåvor och givande
Informationsmaterial om UKV ska vara tydligt och sakligt, och visa hur insamlade medel används.
Information om ekonomi och ledning skall finnas lättillgängligt på hemsida och i årsredovisning.
Inget informationsmaterial får innehålla autentiska bilder på utsatta kvinnor i verksamheten. En
kvinnas identitet får inte röjas utan hennes medgivande.
Personuppgifter
Givaren ska informeras om ifall personuppgifter sparas och varför. För att säkerställa identifiering av
givare får personnummer användas enligt gällande regler (PUL).
Tacka nej till en gåva
I vissa fall kan det vara aktuellt att tacka nej till en gåva, oavsett gåvans storlek.


Givarens aktiviteter står i motsatsställning till UKV:s värdegrund och mål.



Gåvan är förknippad med vissa svåruppfyllda villkor eller oönskade konsekvenser.



Gåvan består av varor eller tjänster UKV inte kan använda eller medför stora kostnader.

UKV förbehåller sig rätten att tacka nej till en gåva. Det sker efter individuell bedömning. Är gåvans
värde över 100.000 kr skall bedömning och beslut tas av UKV:s styrelse.
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Användning av insamlade medel
En givare ska kunna garanteras att insamlade medel används till det ändamål för vilket de samlats in.
Det redovisas särskilt efter begäran eller i årsredovisning.
Redovisning
Insamlade medel ska redovisas så att allmänheten kan göra sig en rättvis bild av hur medlen använts,
och att det tydligt redovisas hur mycket som förbrukats till insamlings- och administrationskostnader.
Styrelsen ska kontinuerligt informeras om insamlade medel.
Riktlinjer för gåvor i form av fast egendom och värdepapper.
Om gåvor i form av fast egendom eller värdepapper ska avyttras skall det göras affärsmässigt på öppna
marknaden. Vid behov anlitas professionellt stöd så att avyttringen sker på bästa sätt .
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