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Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfonds  

(nedan kallad Forskningsfond) 

 

POLICY FÖR INSAMLING 
Antagen av fondens styrelse den 12 januari 2011 

 
ALLMÄNT GÄLLANDE 

 
Förtroende 

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond skall bedriva 
insamlingsverksamheten på ett korrekt och etiskt sätt. Forskningsfondens 

givarverksamhet sker via 90-konton på Plusgiro och Bankgiro. 90-konton 
kontrolleras av SFI, Stiftelsen för Insamlingskontroll. Medel som förvaltas av 
Forskningsfonden skall placeras i enlighet med antagen placeringspolicy. 

 
Insamlingens ändamål 

Varje gåva som skänks till Forskningsfonden ska användas till ändamålet enligt 
Forskningsfondens stadgar. Forskningsfonden använder inte formuleringar som 
påstår att det i insamlingen saknas administrations- och insamlingskostnader och 

därmed ger intryck av att insamlingen sker kostnadsfritt. 
 

Återrapportering 
Forskningsfonden redovisar intäkter och kostnader för insamlingsverksamheten i 
årsredovisningen och SFI-redovisningen. Redovisningen revideras av 

auktoriserade revisorer. Forskningsfondens hemsida samt årsskrift används som 
ytterligare kanaler till återrapportering. 

Givaren ska också när som helst kunna ställa frågor till Forskningsfonden och ska 
få tillförlitliga svar om hur de insamlade medlen nyttjas. 
 

Bild och text i insamlingsarbetet 
Människor ska i bild och text skildras på ett värdigt sätt av Forskningsfonden och 

dess samarbetspartners. Vid bildanvändande är det av yttersta vikt att 
personerna på bilden givit sitt godkännande eller att bilden lagligt har förvärvats 
från bildbyrå. 

 
Gåva erhållen i strid med denna policy och Forskningsfondens 

värderingar 
Gåva som erhållits i strid med denna policy eller vars uppkomst veterligen 
uppenbart strider mot Forskningsfondens värderingar ska utan dröjsmål 

återlämnas. Går inte det, ska gåvan utan dröjsmål avyttras där så är möjligt. 
 

GIVANDE FRÅN PRIVATPERSON 

 
Respekt för givaren 
Forskningsfonden ska visa respekt för givarens integritet och önskemål. Vill en 

givare vara anonym ska detta respekteras. Likaså ska Forskningsfonden 
respektera om en givare inte vill bli kontaktad. Forskningsfonden följer 

personuppgiftslagen, PuL och lämnar aldrig givarens personuppgifter vidare till 
tredje part. 
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Återbetalning av gåva 
Om en givare, inom rimlig tid, kräver tillbaka en gåva eller tar tillbaka ett löfte 

om gåva ska detta i största möjligaste mån respekteras. Om Forskningsfonden 
mottar en gåva som uppenbarligen är avsedd för annan mottagare ska gåvan 
omgående överföras till den andra mottagaren. I tveksamma fall ska givaren 

kontaktas för att utröna vem som ska ha gåvan. Om givaren knutit villkor till 
gåvan (t ex öronmärkning till särskilt ändamål) som inte kan uppfyllas av 

Forskningsfonden skall givaren kontaktas. 
 
 

GÅVOR FRÅN FÖRETAG OCH FÖRETAGSSAMARBETE/SPONSRING 

 
Gåvor 

Forskningsfonden ska tacka nej till erbjuden gåva från företag i det fall gåvans 
uppkomst härrör från verksamhet som inte överensstämmer med Forsknings-
fondens värderingar. 

 
Företagssamarbete/sponsring 

Forskningsfonden kan samarbeta med företag, varvid förutsättningar för 
samarbete är:  

 
- att samarbetet syftar till att uppfylla ändamålet i Forskningsfondens stadgar  
- att företagets intressen inte står i motsatsförhållande till Forskningsfondens 

värderingar  
- att företagets verksamhet och image inte skadar Forskningsfondens anseende  

- att samarbetsavtal om möjligt ska upprättas med flera olika företag inom 
samma bransch så att Forskningsfonden inte förknippas med endast ett företag  
- att Forskningsfondens namn och logotyp endast får användas av företaget i 

intern och extern information m.m. under förutsättning av godkännande av 
Forskningsfonden i varje särskilt fall  

- att samarbetet redovisas öppet med möjlighet till god insyn för omvärlden, och 
i enlighet med SFI:s bestämmelser och FRII:s kvalitetskod.  
 

Med varje företag som Forskningsfonden samarbetar med bör ett ramavtal 
träffas som reglerar vissa gemensamma grunder för samarbete. 
 

Samarbete med läkemedelsföretag  
För samarbete med läkemedelsföretag gäller att LIF:s etiska regler tillämpas och 

att samarbetsprojekt av företaget redovisas i LIF:s samarbetsdatabas.  


