Insamlingspolicy Fredens Hus
Fredens Hus insamlingspolicy tydliggör de principer som gäller för vår
insamlingsverksamhet, hur vi samlar in pengar och hur vi hanterar gåvor.

Insamlingens ändamål
I insamlingsverksamheten ska Fredens Hus ändamål framgå:
§ 2 Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som samlar och förmedlar
kunskap i fredsfrågor i syfte att i Dag Hammarskjölds anda arbeta för ett fredligt samhälle där allas
lika värde respekteras. Vi bidrar till fred i världen genom lokalt och nationellt arbete för en rättvis,
jämlik och inkluderande värld utan rasism, våld, fördomar, intolerans och diskriminering.

Vi samlar in gåvor till vårt arbete för social hållbarhet och en fredlig värld. Givarna ska kunna
ta del av till vilket ändamål pengarna används. Denna information ska finnas tillgänglig på
Fredens Hus hemsida och i verksamhetsberättelsen.
Värdegrund i insamlingsarbetet
Fredens Hus värdegrund genomsyrar all vår verksamhet inklusive insamlingsarbetet. Den
ger oss riktlinjer och fungerar som en kompass i vårt dagliga arbete. Värdegrunden styr hur
vår verksamhet fungerar och hur vi väljer uppdrag och samarbeten.
Vår värdegrund är uppdelad i fyra områden:
Vi tror på fred - ett samhälle som värnar om de mänskliga rättigheterna, frihet och icke-våld.
Vi tror på allas lika värde - ett samhälle med jämställdhet och respekt för varandras olikheter.
Vi tror på dialog - dialog som en kraft för demokrati, inkludering och delaktighet.
Vi tror på modet - modet att alla, utifrån sina förutsättningar, tar sitt eget ansvar och
använder sin egenmakt till att göra världen bättre.
Respekt för givaren samt hantering av personuppgifter
Givare ska alltid känna sig trygga när de lämnar personuppgifter till Fredens Hus,
exempelvis när de ger en gåva, och ska känna sig trygga med hur insamlade medel
används. Vid hantering av givarens personuppgifter följer Fredens Hus
Dataskyddsförordningen (GDPR). Givaren ska kunna ta del av information om hur Fredens
Hus hanterar personuppgifter på hemsidan.
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Hur gåvorna fördelas
I allt vårt insamlingsarbete ska det vara tydligt till vilket ändamål gåvorna går. De flesta
insamlingar sker till Fredens Hus verksamhet i stort men om insamlingen avser ett specifikt
ändamål eller projekt ska detta framgå för givaren.
Insamlade gåvor kan även gå till viss administration och insamlingskostnader. Dessa
kostnader får aldrig överstiga 25 procent i enlighet med regler från Svensk
insamlingskontroll.
Hur fördelningen av intäkterna har förhållit sig under ett verksamhetsår rapporteras i
årsredovisningen.
Insamlingsmetoder
Vi samlar in merparten av våra gåvor med följande metoder:

●
●
●
●
●
●
●

Annonser
Digitala medier
Insamlingsbrev (postalt och e-post)
Spontana insättningar från privatpersoner
Högtids- och minnesgåvor
Testamentariska förordnanden
Företagssamarbeten

Vi använder metoder som är så kostnadseffektiva som möjligt och undviker oskäliga
kostnader för administration.
Kontroll och granskning
Fredens Hus har 90-konto via Svensk insamlingskontroll. Det innebär att vi årligen
kontrolleras så att minst 75 procent av våra insamlade medel går till vårt ändamål och att
högst 25 procent går till insamlings- och administrationskostnader. Våra räkenskaper
granskas årligen av en auktoriserad revisor i samband med bokslutet.
Redovisning av insamlade medel och kostnader
Redovisning av insamlade medel och kostnader ska ske i Fredens Hus årsredovisning.
Nekande av gåva
Fredens Hus samarbetar med företag och organisationer som följer samma värdegrund och
etiska förhållningsregler som oss. Därför förbehåller vi oss rätten att tacka nej till gåvor och
samarbeten som strider mot våra grundvärderingar samt vid övertygande misstanke om att
givarens värderingar, verksamhet eller motiv står i strid med Fredens Hus värderingar eller
om det finns misstanke att gåvans ursprung är etiskt olämpligt.
Fredens Hus kan även tacka nej till gåva om den är förenad med specifika villkor som vi
anser att vi inte kan uppfylla, eller om kostnaderna för att ta emot gåvan inte står i rimlig
proportion till gåvan i sig.
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Andra skäl att tacka nej kan vara att gåvan får oönskade konsekvenser eller om den består
av varor, tjänster, byggnader med mera som vi inte kan använda eller avyttra. Denna typ av
beslut tas av styrelsen.
Tvistiga gåvor
Fredens Hus grundprincip är att givarens intentioner med gåvan alltid ska respekteras. Vad
avser testamenten så är Fredens Hus inställning att testatorns yttersta vilja ska respekteras.
Om bestridanden uppstår så samråder Fredens Hus med juridisk expertis för att utreda
eventuella konsekvenser. Bedömningar görs från fall till fall.
Minderåriga i insamlingsarbetet
Vi riktar inga gåvoförfrågningar eller insamlingskampanjer till personer som är under 18 år. Vi
tar inte emot gåvor från personer under 18 år utan målsmans samtycke, eller samtycke från
ansvarig vuxen, till exempel lärare (i samband med till exempel skolinsamlingar).
Testamenten, fast egendom och värdepapper
Fredens Hus tar emot gåvor genom testamenten och gåvor i form av fast egendom eller
värdepapper. Vid gåvor i form av fast egendom, till exempel fastigheter eller lösöre, prövas
alltid frågan om avyttring. Utgångspunkten är att Fredens Hus inte utan särskilda skäl ska
äga och förvalta denna typ av gåvor under längre tid än vad som är rimligt för att avyttra
gåvan.
Återbetalning
En gåva återbetalas om givaren ångrat sig, förutsatt att det sker inom 40 dagar från det att
pengarna kommit Fredens Hus tillhanda och förutsatt att det inte redan finns ett upprättat
avtal som ska efterföljas. Om Fredens Hus mottar en inbetalning som tydligt är avsedd för
annan mottagare ska gåvan återbetalas så snart det är möjligt efter att det har
uppmärksammats.
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