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Riktlinjer för samarbete mellan Astma- och Allergiförbundet och näringslivet. 

Reviderad version antagen av Förbundsstyrelsen 2020-12-04. 

1. Bakgrund 

1.1 Som ett led i det omfattande arbete för att skapa bra förutsättningar och 

bättre livskvalitet för medlemmarna behöver Astma- och Allergiförbundet 

ibland samarbeta med olika företag. Samarbete och erfarenhetsutbyte kan ha 

olika karaktärer och former. 

2. Syfte med riktlinjer 

2.1 Syftet är att säkerställa dels att samarbete mellan Astma- och 

Allergiförbundet och företag sker på ett ansvarsfullt och meningsfullt sätt, 

dels att samarbete, information och utbildning genomförs på ett sådant sätt 

att parternas oberoende ställning i förhållande till varandra ej rubbas eller 

kan ifrågasättas från juridisk eller etisk synpunkt. 

2.2 Riktlinjerna omfattar: 

- öppenhet kring samarbete 

- ekonomiskt och annat stöd 

- allmänna riktlinjer för samarbete 

Öppenhet och avtal 

3.1 Avtal och överenskommelser mellan Astma- och Allergiförbundet och 

företag ska vara skriftliga och hållas tillgängliga för tredje part. 

3.2 Avtal skall innehålla en projektbeskrivning och klart ange respektive parts 

rättigheter och skyldigheter. Vid samarbete av mindre karaktär är en 

överenskommelse tillräcklig. 

4. Ekonomiskt och annat stöd 

4.1 Astma- och Allergiförbundet samarbetar med och tar gärna emot pengar 

från företag så länge syftet är relevant för vår verksamhet och våra 



medlemmar. Det kan handla om gemensamma projekt, sponsring eller andra 

typer av stöd. 

4.2 Samarbetsprojekt överstigande 100 000 kronor ska föreläggas och 

godkännas av förbundsstyrelsen. Mindre projekt kan beslutas enligt 

delegationsordning 6:9. 

5. Riktlinjer för samarbete 

5.1 Företag får inte ha en verksamhet som strider mot förbundets ideologi. 

5.2 Företag får inte erbjudas avgörande inflytande över ett projekts 

uppläggning eller genomförande. Projekt skall således planeras gemensamt 

och genomföras på sätt varom parterna är ense. 

5.3 Projekt ska bedrivas så att parternas oberoende ställning i förhållande till 

varandra ej kan ifrågasättas från juridisk eller etisk synpunkt. Det bör vidare 

alltid ske öppet med möjlighet till god insyn för omvärlden. Det skall också 

alltid tydligt framgå av t ex informationsmaterial m m att parterna 

samarbetar. 

5.4 Astma- och Allergiförbundet bör om möjligt samarbeta med flera företag 

vid egna projekt. De bör också vara möjligt att välja en huvudpartner med 

flera underordnade partners. Vid specifika projekt kan ensamrätt lämnas. 

Ensamrätt skall dock inte tecknas i generella avtal eller överenskommelser. 

5.5 Astma- och Allergiförbundets logga och namn i information m m får av 

företag användas endast under förutsättning att det godkänts av förbundet. 

5.6 Astma- och Allergiförbundet samarbetar inte med företag som har sin 

huvudsakliga näring inom alkohol-, tobak, spel-*, pornografi- eller 

vapenindustrin eller som på annat sätt står i motsatsförhållande till våra 

ändamål, våra intressen, vår värdegrund eller hur vi vill uppfattas. 

*Med spelindustri avses här hasardspel, casinoverksamhet, betting och liknande. 

Lotteriverksamhet ingår inte i detta begrepp. 

 


