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Inledning 
Denna policy tydliggör för givare vilka principer som gäller för Reumatikerförbundets 

insamlingsarbete, hur vi samlar in och hanterar gåvor. Insamlingspolicyn ger också 

vägledning och styrning till Reumatikerförbundets anställda, medlemmar och andra som 

deltar i vårt insamlingsarbete.  

De gåvor Reumatikerförbundet får är oerhört viktiga för att vi ska kunna fortsätta arbetet 

mot visionen Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.  Du som 

givare ska känna dig trygg med hur Reumatikerförbundet använder de gåvor som skänks. 

Det är också viktigt att insamlingsarbetet är kostnadseffektivt så att så mycket pengar som 

möjligt går till våra ändamål. 

 

Regler för insamling 
Reumatikerförbundet har 90-konton och följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för att 

få ha dessa konton. Detta innebär att våra insamlingskostnader och administrativa 

kostnader kopplade till insamlingen inte får överstiga 25 % av de totala insamlade medlen. 

Hur stora de aktuella kostnaderna är framgår av den årliga verksamhetsberättelsen.  

Reumatikerförbundet är medlem i Giva Sverige och följer Giva Sveriges kvalitetskod.  

All insamling tar hänsyn till gällande regleringar i EU:s dataskyddsförordning och 

marknadsföringslagen.  

Lokal egen insamling som inte hanteras av denna policy 

För att säkerställa att Reumatikerförbundet lever upp till Giva Sveriges kvalitetskod och 

andra krav på organisationer med 90-konto ska kommunikationen i samband med eventuell 

egen lokal insamling som Reumatikerförbundets lokalföreningar gör vara tydlig så att 

givaren förstår att den lokala föreningen och dess insamling inte står under Svensk 

Insamlingskontrolls eller Giva Sveriges kontroll.  

 

Insamlingens ändamål  
Om du som givare har önskemål om hur gåvan ska användas finns information om 

alternativen du kan välja mellan på vår hemsida (reumatiker.se). 

Generellt önskar Reumatikerförbundet ta emot så kallade icke öronmärkta gåvor, vilket 

innebär att din gåva kan användas där den bäst behövs och gör mest nytta.  
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Om du har önskemål om att öronmärka en gåva och vi inte kan uppfylla detta kontaktar vi 

dig och berättar om möjligheten att märka om gåvan eller att få den återbetald om så 

önskas. 

De områden Reumatikerförbundet arbetar med som din gåva kan användas till är: 

• Kunskap – vi samlar och sprider kunskap om de reumatiska sjukdomarna. 

• Påverkan – vi påverkar politiker och andra beslutsfattare på alla nivåer i samhället. 

• Forskning – vi stödjer reumatologisk forskning som är långsiktig, patientnära, belyser 

riskfaktorer och rör individens möjlighet till ett aktivt liv. 

• Stöd – vi ger olika typer av stöd till den som lever med reumatisk sjukdom. 

 

Insamling och skattereduktion 

Reumatikerförbundet är godkänt av Skatteverket för mottagande av 

skattereduktionsberättigade gåvor. 

Den som skänker till Reumatikerförbundets områden Forskning eller Stöd har rätt till 

skattereduktion förutsatt att givaren följer Skatteverkets regler i övrigt 

(https://skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattereduktioner/skattereduktio

nforgavor ). Reumatikerförbundet skickar kontrolluppgift till Skatteverket efter varje 

kalenderår och detta är underlag till Skatteverkets beslut om skattereduktion för givaren.  

 

Beskrivning av Reumatikerförbundets 

insamlingsarbete   
Reumatikerförbundets insamlingsarbete ska ske på ett förtroendegivande sätt och 

innehållet i kampanjer och övrig kommunikation från Reumatikerförbundet till dig som 

givare ska vara saklig och korrekt. En gåva är alltid frivillig och ingen som ger gåvor till 

Reumatikerförbundet ska känna sig lurad eller påtvingad att ge en gåva. 

Reumatikerförbundet vänder sig till både privatpersoner och företag i insamlingsarbetet. Vid 

samarbete med företag skrivs alltid ett avtal som klargör omfattning och ansvarsfördelning. 

Vi använder olika insamlingsmetoder och prövar ofta nya metoder för att effektivisera 

insamlingsarbetet och minska kostnaderna.  

Insamlingskampanjer riktade till barn under 18 år förekommer inte, och om vi skriver om 

minderåriga i insamlingsbrev eller i andra kanaler har vi alltid fått godkännande av både 

barn och föräldrar.  

https://skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattereduktioner/skattereduktionforgavor
https://skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattereduktioner/skattereduktionforgavor
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Behandling av personuppgifter, bilder och texter 

Som givare ska du alltid kunna känna sig trygg när du lämnar personuppgifter till 

Reumatikerförbundet. Vi månar om att du ska känna dig trygg och vi värnar alltid om din 

integritet när vi hanterar dina personuppgifter. Vi följer dataskyddsförordningen GDPR som 

gäller i hela EU.  

Som givare kan du när som helst få information om, ta bort eller ändra de uppgifter som 

finns lagrade om dig hos oss. Detta gör du genom att kontakta Reumatikerförbundets 

givarservice. Information om dig som givare ges inte vidare eller säljs till tredje part utan ditt 

medgivande.  

Om du är med på bild eller i text i Reumatikerförbundets insamlingsmaterial får du alltid 

godkänna din medverkan före eventuell publicering. Om du är minderårig behöver vi ha din 

vårdnadshavares samtycke. Du har alltid möjlighet att ändra innehåll eller helt avstå din 

medverkan innan materialet slutgodkänts. All information ska vara korrekt och 

faktagranskas av minst två personer från kommunikationsavdelningen, oberoende av 

varandra, innan publicering. Du har också rätt att återkalla ditt godkännande till att vara 

med ditt namn eller med bild i material som ännu inte publicerats. 

Klagomålshantering och återbetalning av gåva  

Reumatikerförbundet möter varje givare med respekt och tar alla klagomål på allvar. Vi har 

rutiner för hur frågor och klagomål hanteras, och gör alltid vårt yttersta för att så snabbt som 

möjligt besvara brev och e-postmeddelanden.  

Om du av någon anledning ångrar dig och önskar att få tillbaka din gåva respekteras detta i 

möjligaste mån. Reumatikerförbundets givarservice tar då kontakt med dig och säkerställer 

att gåvan återbetalas. Vi försöker alltid reda ut problemet och tillmötesgå dig i den mån det 

är möjligt.  

Att tacka nej till en gåva  

Reumatikerförbundet förbehåller sig rätten att tacka nej till gåvor, samarbeten och 

insamlingar som inte överensstämmer med våra grundläggande värderingar eller på annat 

sätt kan tänkas skada vår organisation eller vårt varumärke.  

Reumatikerförbundet kan också tacka nej till en gåva om den är förenad med specifika 

villkor, som vi inte kan uppfylla eller om kostnaderna för att ta emot gåvan inte står i rimlig 

proportion till gåvan i sig. 

Hantering av gåvor i form av värdepapper, fast och lös egendom  

Om Reumatikerförbundet får ta emot gåvor i form av värdepapper, fast eller lös egendom 

ska dessa säljas så snart som möjligt. Försäljningen ska ske på ett korrekt och professionellt 

sätt där alla steg i processen tydligt dokumenteras, och så att Reumatikerförbundet inte 
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riskerar att drabbas. Vid oklarheter anlitas professionell hjälp. Reumatikerförbundet tar 

hänsyn till givarens eventuella önskemål så att så mycket som möjligt av gåvans värde 

kommer Reumatikerförbundet till del. 

Testamenten  

Testamenten är en viktig del av Reumatikerförbundets intäkter där det som testamenteras 

kan bestå av kontanter, värdeföremål, aktier, fondandelar eller fastigheter. 

Reumatikerförbundet är befriad från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar och 

kapitalvinster viket innebär att hela värdet av en fastighet, aktiepost eller fondandel 

kommer våra ändamål till godo.  

I samband med att Reumatikerförbundet tar emot testamenterade gåvor görs en kontroll att 

testamenterade medel kan används enligt den avlidnes önskan. Om det skulle visa sig att 

testamentet är skrivet på ett sådant sätt att Reumatikerförbundet inte kan uppfylla önskan, 

tar vi kontakt med dödsboet för att diskutera utformningen och om gåvan kan användas till 

liknande verksamhet.  

Testamenten som kommer Reumatikerförbundet till del där annan part väcker klander 

hanterar vi med hjälp av juridisk expertis, med målsättningen att fullt ut respektera den 

avlidnes vilja. 

Redovisning och återrapportering  

Redovisning av insamlade medel, kostnader, ändamålsanvända medel och utdelade 

forskningsmedel sker i Reumatikerförbundets verksamhetsberättelse och årsredovisning. 

Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen ska vara lättillgängliga för givare och 

allmänhet.  

Återrapportering sker också via hemsidan, nyhetsbrev direkt till givare och i 

medlemstidningen Reumatikervärlden. 


