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IKFF:s riktlinjer för insamling 
 
Insamling är processen att planera, genomföra och följa upp insamling av pengar eller andra resurser i 
syfte att stödja IKFF:s verksamhet. 
 
Insamlade medel inkluderar gåvor från enskilda personer, företag, organisationer, samfund, privata och 
ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till insamlade medel ska räknas även testamentsgåvor och 
donationer, lotteriintäkter, värdet av skänkta tillgångar samt intäkter från insamlade medel med gåvobevis, 
till exempel julkort.  
 
Ansökan om pengar från regeringsorgan, internationella organ eller motsvarande betraktas inte som 
insamling i denna policy. 
 
Allmänt gällande  
IKFF:s förbundsstyrelse är ansvarig för denna policy.  
IKFF:s generalsekreterare är ansvarig för genomförandet av denna policy. 
 
Förtroende  
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, ska bedriva insamlingsverksamheten på ett 
förtroendeingivande sätt. Informationen i samband med insamlingen ska vara saklig och korrekt. Givaren 
ska kunna förvänta sig ett korrekt och professionellt bemötande från IKFF:s representanter och får aldrig 
utsättas för press.  
 
Organisationens ansvar  
IKFF ska alltid kunna beskriva, förklara och motivera sitt insamlingsarbete samt ha rutiner för hantering 
av frågor, synpunkter och eventuella klagomål från allmänheten. Vi ska alltid göra vårt yttersta 
för att så snabbt som möjligt besvara samtal, brev och e-postmeddelanden. 
 
Insamlingens ändamål  
IKFF avgör hur och till vad de insamlade medlen ska användas utifrån kunskap om var de vid given 
tidpunkt ger mest effekt och gör mest nytta. Varje gåva som skänks till ett särskilt ändamål ska användas 
för just det ändamålet så långt det är möjligt. Om detta inte är möjligt ska givaren vidtalas.  
 
Återrapportering  
IKFF ska regelbundet återrapportera resultatet av arbetet. Detta ska ske huvudsakligen genom 
medlemstidning, specifika rapporter till månadsgivare, specifika och allmänna nyhetsbrev samt hemsida. 
Varje år utarbetas en verksamhetsrapport och en årsredovisning som ska finnas tillgängliga på vår hemsida 
www.ikff.se. Givaren ska också när som helst kunna ställa frågor till organisationen och ska få tillförlitliga 
svar om hur de insamlade medlen nyttjas. 
 
Intäkter och kostnader  
IKFF redovisar intäkter och kostnader för insamlingsverksamheten i årsredovisningen. 
 
Bild och text i insamlingsarbetet  
Om bild- eller textmaterial ingår som en del av insamlingsarbetet och materialet inte kan relateras till den 
faktiska situationen som beskrivs och som inryms i ändamålet för insamlingen, ska IKFF upplysa om 
detta. Människor ska i bild och text skildras på ett icke-stereotypt och värdigt sätt av IKFF och dess 
samarbetspartners. Om möjligt ska tillstånd för att använda bilden ges av den avbildade personen. Extra 
hänsyn ska tas till minderåriga samt till särskilt utsatta människor. IKFF ska särskilt betona kvinnors 
aktörsskap i bilder och formgivning.   
 
Givande från privatperson  
Respekt för givaren  
IKFF ska visa respekt för givarens integritet och önskemål. Vill en givare vara anonym ska detta 
respekteras. Givarens namn ska aldrig publiceras utan givarens medgivande. Likaså ska organisationen 
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respektera om en givare inte vill bli kontaktad. IKFF lämnar inte givarens namn vidare till annan 
organisation eller företag.  
 
Testamenten 
I samband med att IKFF mottar testamenten görs en noggrann kontroll över att testamenterade medel 
kan används enligt testatorns sista vilja. Om det skulle visa sig att testamentet är skrivet på ett sådant sätt 
att IKFF inte kan uppfylla testatorns önskan, tas kontakt med dödsboet för att diskutera utformningen 
och om gåvan kan användas till liknande verksamhet. Om detta inte är möjligt tackar vi nej till gåvan av 
respekt för givarens sista vilja. 
 
Tvistiga gåvor  
IKFF:s generella hållning i testamentesfrågor är att testatorns yttersta vilja är uttryckt och därmed ska 
följas. Om bestridanden ändå uppstår, ska IKFF samarbeta med en jurist för att reda ut de juridiska 
aspekterna. Varje bestridande kommer att bedömas från fall till fall. Övriga tvister och bestridanden 
behandlas på samma sätt. 
 
Återbetalning av gåva  
Om en givare, inom rimlig tid, kräver tillbaka en gåva eller tar tillbaka ett löfte om gåva ska detta i största 
möjligaste mån respekteras. Om IKFF mottar en gåva som uppenbarligen är avsedd för annan mottagare 
ska gåvan omgående överföras till den andra mottagaren. I tveksamma fall ska givaren kontaktas för att 
utröna vem som ska ha gåvan. Om givaren knutit villkor till gåvan som inte kan uppfyllas av föreningen 
skall givaren kontaktas.  
 
Åldersgräns  
IKFF riktar inga insamlingskampanjer till personer under 18 år.  
 
Marknadsföring  
IKFF använder inte formuleringar som påstår att det i insamlingen saknas administrations- och 
insamlingskostnader och därmed ger intryck av att insamlingen sker kostnadsfritt. Det betyder att det inte 
är förenligt med denna policy att till exempel skriva ”ditt bidrag går oavkortat till ändamålet”, ”varenda 
krona går fram” eller att utfärda en slags gåvogaranti om att hela gåvan går till ändamålet.  
 
Gåva erhållen i strid med denna policy och föreningens värderingar  
Gåva som erhållits i strid med denna policy eller vars uppkomst veterligen uppenbart strider mot 
föreningens värderingar ska utan dröjsmål återlämnas. Går inte det, ska gåvan utan dröjsmål avyttras där 
så är möjligt. 


