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MÅLSÄTTNING ENLIGT STADGAR
§2 - Resurserna till verksamheten skapas genom insamlade medel, gåvor och bidrag samt andra
medel som kan tillfalla föreningen.

Grundläggande
Grundläggande för insamlingsarbetet är att det skall ske med respekt för den enskilde givaren och
följa stadgarna. Det ska vara etiskt korrekt, ärligt och transparent. Det ska också tydliggöra hur vi
arbetar samt ändamålet med gåvorna.
Gåvor och bidrag är alltid frivilliga och vi följer de lagar, regler och riktlinjer som finns inom
området utifrån Svensk Insamlingskontrolls och Giva Sveriges regler och riktlinjer.
CancerRehabFonden granskas årligen av en auktoriserad revisor.
CancerRehabFonden följer Dataskyddsförordningen (GDPR) vilket innebär att personuppgifter
används i vår egen administration för att administrera gåvor och i kontakt med rehabdeltagare.
De personuppgifter som lagras är sådana som givaren själv har uppgivit och som behövs för att
bibehålla kontakt med givaren. En givare kan när som helst be att få ett utdrag ur registret och
rätt att vid förfrågan få sina personuppgifter raderade.
CancerRehabFonden lämnar inte ut uppgifter om givare till tredje part. Den enskilde givarens
namn publiceras inte utan givarens medgivande .
Uppgifterna sparas i en databas utan extern insyn och skyddas med separat inloggning som
endast berörda som skrivit på en sekretessförbindelse har tillgång till. CancerRehabFonden är
öppen för nya insamlingssätt förutsatt att de överensstämmer med denna insamlingspolicy.
CancerRehabFonden informerar inte om andra organisationer eller deras verksamheter i
samband med de rehabprogram vi erbjuder.
I övriga kontakter med rehabdeltagare kan vi tipsa om andra organisationer som arbetar med
idéburen vård och omsorg.
CancerRehabFonden har inte sponsorer av varor eller tjänster i direkt anknytning till ändamålet
dvs våra rehabprogram.

Från vem/vilka kommer pengarna
CancerRehabFonden samlar in pengar från privatpersoner och företag. Ansökan om bidrag till
verksamheten kan även skickas till stiftelser, fonder, andra insamlingsorganisationer och statliga
myndigheter.

Nekande av gåva
CancerRehabFonden samlar inte in pengar från privatpersoner eller organisationer vars
värderingar eller verksamhet står i direkt strid med CancerRehabFondens värdegrund eller
stadgar. Andra skäl att tacka nej till en gåva är om den är förenad med specifika villkor som inte
kan uppfyllas eller om kostnaderna för att ta emot gåvan inte står i rimlig proportion till gåvan i
sig.

Gåvor i form av fast egendom, lösöre eller värdepapper
Vid gåvor i form av fast egendom, t ex fastigheter eller lösöre, prövas alltid frågan om avyttring. I
de fall CancerRehabFonden mottar gåvor i form av värdepapper följer vi den fastställda
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Placeringspolicyn. Utgångspunkten är att CancerRehabFonden inte utan särskilda skäl ska äga och
förvalta denna typ av gåvor under en längre tid än vad som är rimligt för att avyttra gåvan.
Egendomen i fråga försäljs genom anlitande av professionella företag/mäklare och till
marknadsmässigt pris. Undantag är de värdepapper som kan ingå i CancerRehabFondens övriga
värdepapper.

Ändamålsbestämda gåvor
CancerRehabFonden tar emot ändamålsbestämda gåvor inom ramen för CancerRehabFondens
ändamål.
Det är möjligt för en givare att gå in som sponsor för olika rehabiliteringsaktiviteter eller andra
ändamålsprojekt som CancerRehabFonden driver.
Vi tar emot gåvor med särskilda ändamål utanför CancerRehabFondens ordinarie program, om vi
anser det möjligt att uppfylla det särskilda ändamålet och om det ligger inom ramen för
CancerRehabFondens huvudverksamhet.
För ovan nämnda gåvor är det viktigt att det skriftligen framgår vilka krav som gåvogivaren har för
att ge gåvan samt övriga relevanta förutsättningar.
Även en tidsperiod för gåvans utnyttjande ska bestämmas tillsammans med gåvogivaren samt
vad som sker med ej utnyttjad gåva efter den tidens utgång.

Återbetalning av gåva
CancerRehabFonden återbetalar gåva om givaren ångrar sig, förutsatt att detta sker inom en
månad. Om en gåva uppenbart kommit fel kontaktas givaren och, om önskemål finns, återbetalas
gåvan. Vi återbetalar även gåvor med särskilda ändamål, som föreningen inte kan uppfylla.

Minderåriga i insamlingsarbetet
Om ett initiativ kommer från minderårig att samla in pengar till CancerRehabFonden kan det ske
genom till exempel skola, idrottsklubb eller scoutkår om en vuxen person står som ansvarig för
insamlingen. Insamlingskampanjer riktade till barn under 18 år förekommer inte.

Tackrutiner
CancerRehabFonden tackar alltid för mottagna gåvor.

Bild och text i insamlingsarbetet
Alla bilder som publiceras måste följa lagar och regler inom området. När personbilder publiceras
måste den avbildade personen alltid godkänna den aktuella publiceringen. Detta gäller även
texter som berättar om personer. Texter i brev, annonser och informationen vid telefonkontakter
ska vara sakliga och tydliga.
Se mer om detta i kommunikationsstrategin.
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Frågor och klagomål
CancerRehabFonden bemöter och besvarar frågor och klagomål på ett respektfullt och
tillmötesgående sätt förutsatt att avsändaren inte är anonym. Frågor och klagomål som kommer
via telefon eller personligen besvaras om möjligt omedelbart. Frågor och klagomål som kommer
skriftligen besvaras skyndsamt.

Information och återrapportering
CancerRehabFonden återrapporterar till givare och medlemmar löpande via hemsida, i sociala
medier och i årsberättelsen. I årsberättelsen finns den totala intäkts- och kostnadsbilden med
kommentarer till utfallet jämfört med tidigare år.
Alla givare och medlemmar kontaktas minst en gång per år.

Uppföljning av policy
Insamlingspolicyn fastställs av CancerRehabFondens styrelse och utvärderas årligen.
CancerRehabFondens kansli ansvarar för att insamlingspolicyn följs.
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