SDR:s Insamlingspolicy
Du som gåvogivare ska känna dig trygg när du ger en gåva till SDR. Utan gåvor skulle vårt arbete
för inte vara möjligt och givarna ska känna sig trygga med hur SDR använder de gåvor som
skänks.
Det här är vår insamlingspolicy, fastställd av förbundsstyrelsen 2021-05-22.

Inledning och syfte
Sveriges Dövas Riksförbunds policy för insamling ska tydliggöra hur vi förhåller oss till
insamlingsarbete samt stärka givarnas möjlighet till insyn i vårt insamlingsarbete.
SDR:s insamlingspolicy reglerar hur förbundet söker och tar emot ekonomiskt stöd. Syftet med
policyn är att värna den enskilde givaren och ska säkerställa att insamlingsarbetet genomförs på
ett transparent och seriöst sätt.
SDR:s insamlingspolicy har sin utgångspunkt i de värderingar som organisationen står för.
Sveriges Dövas Riksförbund, SDR är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund med
uppgift att tillvarata dövas sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella intressen. Vi tror på alla
människors lika och unika värde. Alla har rätt till delaktighet på lika villkor.

Förtroende och vår insamlingsverksamhet
SDR har tilldelats ett 90-konto av organisationen Svensk Insamlingskontroll och detta innebär en
kvalitetsstämpel på att vi utför en seriös insamlingsverksamhet. Vi granskas varje år av Svensk
Insamlingskontroll som ser till att minst 75% av de totala intäkterna ska gå till SDR:s ändamål.
SDR granskas och bedöms även av Givarguiden och SDR uppfyller kraven på
fyrabedömningsparametrar; demokrati, ekonomi, transparens och utvärdering.
All insamling ska ta hänsyn till vid var tid gällande regleringar i EU:s dataskyddsförordning
(GDPR) och marknadsföringslagen, i de fall dessa behöver beaktas. Verksamhetsberättelsen och
årsredovisningen ska vara lättillgängliga för givare och allmänhet.
SDR vänder sig till både privatpersoner och företag i insamlingsarbetet. SDR använder olika
insamlingsmetoder och prövar ofta nya för att effektivisera insamlingsarbetet och minska
kostnaderna. Som givare ska du alltid kunna känna sig trygg när du lämnar personuppgifter till
SDR. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen.
Som givare har du alltid möjlighet att ändra eller avsluta ditt engagemang gentemot SDR.
Sedan år 1999 är SDR delägare i Månadslotten tillsammans med Synskadades Riksförbund.
Månadslotten är ett prenumerationslotteri med dagliga dragningar och administreras av Ideella
Spel. Överskotten går oavkortat till förbundens verksamhet. SDR medverkar inte i något annat
lotteri.

Om SDR:s verksamhet och ändamål för insamlade medel
Sveriges Dövas Riksförbund bildades 26 februari 1922 och vår vision är teckenspråk för
möjligheter utan gränser och ett hållbart samhälle. Vi arbetar för en hållbar framtid och ett
samhälle där rätten till språk, kommunikation, utveckling och delaktighet säkerställs. Detta för
både vår generation och för kommande generationer. Genom ett gemensamt och socialt
ansvarstagande kan vi tillsammans skapa ett samhälle där teckenspråk är självklart.
För att fortsätta och genomföra detta arbete är gåvor och insamlade medel en viktig del av SDR:s
finansiering. Vi definierar insamlade medel enligt följande: ”Insamlade medel är mottagna gåvor
från allmänheten, företag, organisationer, samfund, privata och ideella fonder och stiftelser. Till
insamlade medel räknas även testamentsgåvor och donationer, lotteriintäkter, värdet av skänkta
tillgångar samt intäkter från insamlade medel med gåvobevis.”
Vår insamlingsverksamhet ska grundas på god etik och moral. Vår målsättning är att alltid vara
öppna, ärliga och transparenta. Alla gåvor är frivilliga och ska ske på givarens villkor.
Gåvornas ändamål
Gåvor till SDR används både i vår svenska och internationella verksamhet i enlighet med våra
ändamål och där vi bedömer att de gör störst nytta. Gåvor med specifika ändamål än SDR:s
verksamhet går till SDR:s stiftelser i enlighet deras kriterier. Vi strävar i allt vi gör efter att hålla
nere våra administrativa kostnader och att arbeta effektivt för att nå resultat.
Om givaren har starka önskemål om hur gåvan ska användas har SDR gärna en direkt dialog med
givaren om detta. I de undantagsfall ändamålsbestämda gåvor tas emot sker detta alltid under
förutsättning att SDR godkänt gåvan. SDR förbehåller sig rätten att avstå gåva om krav finns på
användning till ett visst ändamål som inte motsvarar SDR:s verksamhet.

Givare och metod – från vem/hur SDR samlar in pengar
Grundläggande för vårt insamlingsarbete är att det skall ske med respekt för den enskilda givaren.
Vi vänder oss till såväl privatpersoner (medlemmar och icke medlemmar) som företag för våra
insamlingsaktiviteter.
Vi bedriver främst insamlingsaktiviteter i form av kommunikationskampanjer i våra egna
mediekanaler såsom vår webbplats och våra sociala medier. I vår strävan efter att effektivisera
insamlingen och minska kostnaderna prövar vi även andra kanaler för insamling.
Text och bild i marknadsföring
All insamling ska ske med största respekt för och hänsyn till de medverkande. Personer som
finns med i bild eller text i SDR:s insamlingsmaterial ska alltid godkänna sin medverkan före
eventuell publicering. Det gäller såväl barn och familjer som professionella. Vårdnadshavares
samtycke ska alltid inhämtas när de medverkande är barn under 18 år. De medverkande
personerna ska känna stort förtroende och ska vara införstådda med hur insamlingen sker.

Minderåriga i insamlingsarbetet
SDR tar ej initiativ till att engagera minderåriga, dvs. barn under 18 år, i insamlingsarbetet. Om
ett initiativ kommer från minderårig att samla in pengar till SDR kan det ske genom till exempel
skolarbete eller försäljning av utvalda produkter, om en vuxen person står som ansvarig för
insamlingen.

Tack och återkoppling
Vid gåvor eller minnesgåvor har givaren möjlighet att få ett digitalt gåvoblad skickat till sig,
alternativt till personen, eller anhörig, gåvan är ämnad för. Vill en givare vara anonym respekteras
dettas. SDR återbetalar gåva om givaren ångrar sig, förutsatt att detta sker inom rimlig tid.

Att tacka nej till gåva
SDR har möjlighet att neka till gåva vid stark misstanke om att gåvogivares verksamhet inte
överensstämmer med förbundets syfte, riktlinjer, värderingar samt om det finns misstanke att
gåvans ursprung är förenad med olämplighet som kan skada förbundets varumärke, exempelvis:
vapen, alkohol, tobak eller spel. Eller gåvor från företag och organisationer som har ett
kränkande innehåll:
• utifrån sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
och ålder
• om döva som en språklig och kulturell minoritet
SDR tar inte emot gåvor från politiska partier eller religiösa organisationer, då vi inte vill riskera
att det kan uppfattas som att vi skulle styras av politiska eller religiösa intressen, eller vars uppsåt
är att marknadsföra partipolitiska eller religiösa åsikter. Undantag är minnesgåvor och
anmälningsavgifter till event eller arrangemang. SDR tar emot gåvor från privatpersoner även om
de är medlemmar i ett politiskt parti.
SDR återbetalar pengar om det kommer till vår vetskap att vi har fått in gåvor från företag eller
organisationer som beskrivs enligt ovan.

Hantering av personuppgifter
SDR sparar lämnade uppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). En givare
bestämmer alltid själv ifall SDR får kontakta hen. Vill en givare vara anonym skall detta
respekteras. Likaså skall organisationen respektera om en givare inte vill bli kontaktad.

Redovisning av insamlade medel och kvalitetskontroll
Redovisning av SDR:s insamlade medel sker i verksamhetsberättelsen och årsredovisningen och
rapportering till Svensk Insamlingskontroll enligt deras krav.
SDR ska också utan onödigt dröjsmål kunna svara på frågor från allmänheten om hur de
insamlade medlen nyttjas.

Riktlinjer för gåvor och testamentsgåvor i form av
värdepapper, fast egendom eller lösöre.
SDR är en skattebefriad organisation. Det innebär att när givaren skänker sina värdepapper eller
sin aktieutdelning går hela beloppet till SDR:s arbete. Värdet på gåvan ökar då med drygt 40 %
jämfört med vad givaren själv hade fått disponera. Gåvor i form av värdepapper hanteras i
enlighet med SDR:s kapitalplaceringspolicy.
I det fall vi får gåvor i form av lösöre eller fast egendom såsom fastigheter eller tomter säljs dessa
alltid så snart som möjligt för att pengarna ska kunna användas i vår verksamhet. Försäljning av
fastigheter bör ske efter anlitande av auktoriserad mäklare. Som organisation är vi befriade från
reavinstskatt, det innebär att hela värdet av en fast egendom går till oss.

Tvister vid testamente
Testamenten som kommer SDR till del är det viktigt att alltid kontrollera hur testatorn uttryckt
sig i sitt testamente vad gäller mottagandet av arvet, om medlen till exempel ska tillfalla något
särskilt ändamål. Beträffande tvister gällande testamenten är SDR:s 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. Vi tar hjälp av
juridisk expertis vid behov.

Dokument som denna policy relaterar till:
•
•
•
•
•
•
•

Stadgar
Idéprogram
Handlingsprogram
Forskningspolitiskt program
Kapitalförvaltningspolicy
Integritetspolicy
Dövas Tidnings redaktionella policy och annonspolicy

Frågor och klagomål
Frågor och klagomål från givare ska besvaras så snart som möjligt via e-post till
givarservice@sdr.org

