Insamlingspolicy för Bröstcancerförbundet
Bröstcancerförbundets insamlingspolicy syftar till att tydliggöra Bröstcancerförbundets
förhållningssätt samt att stärka givarnas möjlighet till insyn och förtroende för
Bröstcancerförbundets insamlingsarbete.

1 Övergripande information
Bröstcancerförbundet är en ideell organisation som arbetar för att bidra till och verka för
bekämpandet av bröstcancer. Insamlingen har en central betydelse i det arbetet. Insamlade medel
går till Bröstcancerförbundets tre ändamål: patientnära bröstcancerforskning, stöd och rehabilitering
till drabbade samt informations- och opinionsarbete i bröstcancerfrågor.
Bröstcancerförbundets insamlingspolicy har sin utgångspunkt i de värderingar som organisationen
står för. Bröstcancerförbundet följer Svensk Insamlingskontrolls regler för insamling och är medlem i
Giva Sverige och följer Giva Sveriges kvalitetskod. All insamling ska ta hänsyn till vid var tid gällande
regleringar i EU:s dataskyddsförordning och marknadsföringslagen, i de fall dessa behöver
beaktas. Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen ska vara lättillgängliga för givare och
allmänhet.

2 Bröstcancerförbundets ansvar
Bröstcancerförbundet har ansvar för att behandla givare, företag och andra som vill ge gåvor till
Bröstcancerförbundets ändamål med respekt, etiskt korrekt, öppet, ärligt och transparent, dvs. öppet
redovisa för intressenter hur vi arbetar och ändamålet för gåvorna.
Medel som förvaltas av Bröstcancerförbundet placeras i enlighet med antagen placeringspolicy (se
separat dokument ”Placeringspolicy”).
Bröstcancerförbundet lämnar aldrig ut lagrade personuppgifter till tredje part, om det inte krävs för
att fullgöra Bröstcancerförbundets åtagande. Om detta krävs, så görs det med ett
personuppgiftsbiträdesavtal, som reglerar handhavandet av personuppgifter. Bröstcancerförbundet
lämnar inte ut uppgifter om enskilda gåvogivares skänkta belopp. Våra givare har rätt att vara
anonyma.
Erhållna personuppgifter används endast i vår egen administration för att fullgöra åtagandet att
hantera gåvor, samt för uppföljning av dessa. Uppgifterna sparas i ett givarregister med hög
säkerhet, som endast berörd kanslipersonal äger inloggning till. (se separat ”Policy för
personuppgifter”)

2.1 Bild och text
All insamling och kommunikation som Bröstcancerförbundet bedriver utgår från sakliga och korrekta
fakta och ska alltid ske på ett förtroendefullt sätt.
I vårt insamlingsarbete använder vi ofta bilder och texter för att spegla Bröstcancerförbundets
verksamhet i arbetet kring bröstcancer och kan då porträttera enskilda individer.
Bröstcancerförbundet använder bilder och texter omsorgsfullt för att beskriva verksamheten och
våra mål. De bilder vi använder är alltid godkända av personerna som medverkar. Vid köp av bilder
regleras användandet via bildbyrån.
I vår externa insamlingskommunikation finns alltid Svensk Insamlingskontrolls logotyp med. Detta för
att förmedla att vi följer svensk insamlingskontrolls regelverk för tryggt och säkert givande.
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2.2 Redovisning av insamlade medel, kostnader och utdelade medel
Insamlade medel, kostnader och utdelade medel redovisas årligen i Bröstcancerförbundets
årsredovisning som kan laddas ner från bröstcancerförbundet.se.

2.3 90-konton
Svensk Insamlingskontroll tillhandahåller kontrollkonton, så kallade 90-konton. Bröstcancerförbundet
har två utfärdade kontrollkonton av Svensk Insamlingskontroll. Ordinarie insamlingskonton är
plusgiro 90 05 91-9 samt bankgiro 900-5919.

2.4 Möjlighet att tacka nej till gåvor och samarbeten
Bröstcancerförbundet har möjlighet att tacka nej till gåvor som inte överensstämmer med
Bröstcancerförbundets värderingar, etiska riktlinjer och arbetssätt. Detta innebär att
Bröstcancerförbundet tackar nej till gåvor i kontanta medel och gåvor från verksamheter där
intäkterna kommer från tobak, alkohol, krigsmateriel, vapen, pornografisk verksamhet och
barnarbete.

2.5 Minderåriga i insamlingsarbetet
Ingen insamling är riktad till barn. Gymnasieelever kan via Ung Företagsamhet lämna gåva till
Bröstcancerförbundet och det samarbetet regleras via ett separat UF-avtal som finns på hemsidan.

3 Våra givares rättigheter
3.1 Frågor och synpunkter rörande insamlings- och kampanjarbetet
Vi respekterar så långt det är möjligt givarens önskemål och kontaktar inte någon som avsagt sig
vidare kommunikation från oss. Synpunkter på Bröstcancerförbundets insamlingsaktiviteter hanteras
genom personlig kontakt. Varje fråga angående kampanj-, marknads- och insamlingsarbetet
behandlas med respekt och besvaras så skyndsamt som möjligt.

3.2 Återbetalning av gåvor
Bröstcancerförbundet respekterar givarens önskemål om återbetalning. När en gåva uppenbart
kommit fel (bedömt utifrån referens på inbetalningen) eller när det finns misstanke om givarens
intention eller då givaren själv så önskar, återbetalar vi gåvan till det konto varifrån den betalats.
Detta sker genom kontakt och i samförstånd med givaren. Återbetalning ska ske skyndsamt till det
konto varifrån pengarna skänkts.

3.3 Gåvor till särskilda ändamål
Bröstcancerförbundet öronmärker som regel inte gåvor direkt till specifika forskningsprojekt, tjänster
eller andra ändamål. Om vi inte kan använda en gåva enligt givarens önskemål kontaktar vi givaren
om möjligheten att märka om gåvan eller att betala tillbaka den om så önskas. Detta kan ske
muntligen eller skriftligen.
Det är Bröstcancerförbundets forskningskommitté som efter ansökningar från svenska
forskargrupper och enskilda forskare rekommenderar anslag till utsedda mottagare för beslut i
Bröstcancerförbundets styrelse. Arbetet med ansökningar och utdelning av anslag följer en noga
utarbetad process. Bröstcancerförbundets forskningskommitté har som strategi att finansiera de
bästa projekten inom patientnära bröstcancerforskning.
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3.4 Tacka för gåvor
Vi ska på lämpligt sätt tacka för mottagna gåvor.

4 Bröstcancerförbundets ansvar och hantering av större gåvor
4.1 Aktieutdelning
En privatperson kan skänka sin aktieutdelning skattefritt till Bröstcancerförbundet genom att fylla i
särskilt formulär om aktieutdelning till ideell organisation. Formuläret finns att ladda ner från
hemsidan.

4.2 Testamenten och avyttrande av egendom
Bröstcancerförbundet tar som testamentstagare ansvar för, samt iakttar och bevakar att testators
vilja verkställs på ett ansvarsfullt, professionellt och värdigt sätt. I det fall Bröstcancerförbundet får
som gåva eller ärver värdepapper, fastigheter eller annan egendom kommer dessa att avyttras på ett
ansvarsfullt sätt, genom professionell försäljning så snabbt som möjligt och säljas till
marknadsmässigt pris. (Bröstcancerförbundet är inte skattskyldig för kapitalinkomster eller vinst vid
försäljning.)

4.3 Tvistiga testamentsgåvor
Beträffande tvister gällande testamenten är Bröstcancerförbundets ansvar ytterst mot testatorn och
hans eller hennes vilja. Vi följer därför det tankesätt som finns i svensk lag, att det är den som
klandrar testamentet som har bevisbördan för att visa på brister i testamentet. Vid tvister är det
alltid en jurist som företräder Bröstcancerförbundet i samråd med ansvarig person på
Bröstcancerförbundet.

4.4 Fondering/placeringar och avyttringar
För information om hur gåvor fonderas och placeras hänvisar vi till Bröstcancerförbundets
placeringspolicy (se separat dokument).

5 Företagssamarbeten och lotterier
5.1 Företagssamarbeten
Företagssamarbeten regleras av Bröstcancerförbundets policy för företagsgåvor och
samarbetspartners (se separat dokument om företagssamarbeten). De företag Bröstcancerförbundet
samarbetar med ska ha varumärke och värderingar som stämmer överens med vår verksamhet och
vårt uppdrag med att bekämpa bröstcancer.

5.2 Lotterier
Bröstcancerförbundet är förmånstagare till Datumlotteriet och Bonuslotten som drivs av
Lottericentralen och står under översyn av Lotteriinspektionen. Vidare är Bröstcancerförbundet
medlem i Folkspel och mottagare av del av överskottet från försäljning av Bingolotto och
Sverigelotten.

-----------------------------------------------------------Beslutad av styrelsen 26-27 juni 2020
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