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Psoriasisförbundets insamlingspolicy    

Vad är en insamlingspolicy? 
Insamlingspolicyn beskriver hur Psoriasisförbundet samlar in pengar och hanterar 

gåvor. Insamlingspolicyn fungerar också som vägledning till anställd personal, 

medlemmar och andra personer som på olika sätt deltar i insamlingsarbetet. Givaren 

som skänker en gåva till Psoriasisförbundet ska känna ska känna sig trygg med hur 

pengarna används.  

Giva Sverige och Svensk Insamlingskontroll 
Psoriasisförbundet är medlem i Giva Sverige och följer deras kvalitetskod. Förbundet 

har märkningen ”Tryggt givande” vilket innebär att organisationen står för kvalitet och 

professionalitet och att vi bedriver insamling på ett tryggt, etiskt och transparent sätt. 

Förbundet har flera så kallade 90-konton som beviljas av Svensk Insamlingskontroll. 

Organisationen måste därför säkerställa att all insamlingsverksamhet håller hög 

kvalitet och att minst 75 procent av insamlade gåvor når ändamålet.  

Beskrivning av Psoriasisförbundets insamlingsverksamhet 
Insamlingsarbetet vänder sig främst till privatpersoner men även till företag. Som 

givare ska du känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till Psoriasisförbundet. 

Vi följer Dataskyddsförordningen (GDPR) vilket innebär att personuppgifter enbart 

används i intern administration och för att hantera gåvor. Uppgifter om givaren eller 

skänkt belopp lämnas aldrig ut.  

Öronmärkning av gåvor 
Gåvor och testamenten kan öronmärkas till forskning via forskningsfonderna 

Psoriasisfonden och Gösta A Karlssons 60-års fond. Gåvor och testamenten kan 

också öronmärkas till Psoriasisförbundet eller specifika ändamål. 

Gåvor i form av fast egendom och värdepapper 
Gåva i form av fast egendom värderas professionellt och säljs skyndsamt. Gåva i form 

av värdepapper säljs skyndsamt.   

Testamenten 
Testatorns yttersta vilja ska följas. Vid bestridanden kopplas en jurist in för att reda ut 

de juridiska aspekterna. 

Tacka nej till gåvor 
Psoriasisförbundet tackar nej till gåvor som ansas strida mot förbundets värdegrund 

eller om det finns skäl att misstänka kriminella kopplingar. Förbundet tackar också nej 

till gåvor där förbundet inte kan uppfylla givarens önskemål.  

Återbetalning av gåva   
Psoriasisförbundet återbetalar gåva om givaren ångrar sig eller om det finns misstanke 
om att givaren inte varit medveten om sin handling, förutsatt att det sker inom rimlig tid.  
Redovisning 
Psoriasisförbundet rapporterar hur insamlade medel används genom årsredovisning, 

rapportering till Giva Sverige samt till Svensk Insamlingskontroll. Vid frågor om hur 

insamlande medel används ska svar ges skyndsamt.  

Frågor och klagomål 
Frågor och klagomål kopplat till insamlingsarbetet besvaras inom 2 arbetsdagar. 
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Marknads- och insamlingsansvarig är ansvarig om ärendet gäller försäljning via 

telemarketing. Kanslichef är ansvarig för ärendet om det rör annan typ av gåva.  

Åldersgräns 
Psoriasisförbundet riktar inga insamlingskampanjer till personer under 18 år.  
 
Bild och text 
Vid användning av bildmaterial i insamlingsarbetet ska ett medgivande tecknas. 
Medgivandet ger Psoriasisförbundet rätt att publicera bild, rörlig bild, namn och 
godkända uttalanden i förbundens informations- och marknadsföringsmaterial och 
förbundets kanaler på internet. Respekt för givare och mottagare av gåvor ska alltid tas 
i beaktande.  

Avgränsningar 
Insamlingspolicyn gäller endast för gåvor. Psoriasisförbundets företagssamarbeten 

regleras i avtal och omfattas inte av denna policy.  

Uppföljning av insamlingspolicyn  

Policyn ses över vartannat år och fastställs av Psoriasisförbundets förbundsstyrelse.   
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