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Gåvor och uppvaktningspolicy
Syfte
Att öppet redovisa hur medel till gåvor och uppvaktningar används internt
inom förbundet och att redovisa hur förbundet hanterar Skatteverkets regler.

Gåvor och uppvaktningar till anställda och förtroendevalda
De som omfattas av uppvaktningar är anställda, ordinarie ledamöter och
ersättare i förbundsstyrelsen samt övriga förtroendevalda på förbundsnivå
som är utsedda av kongressen så som förbundsrevisorer och valberedning.
Gåvor och uppvaktningar ska följa gällande skattelagstiftning och
beloppsgränser följs upp under varje kongressperiod.
Bemärkelsedagar

Arbetsgivaren uppvaktar då anställd eller förtroendevald fyller jämna år (30,
40, 50, 60) genom att vid dessa tillfällen ge en minnessak värd högst
2 500 kronor (vid andra jämna år kan en symbolisk present överlämnas).
Julgåva

Generalsekreteraren samt förbundsordföranden beslutar om jularrangemang
och julgåva. Julgåva får ges till ett belopp på högst 450 kr.
Anställd som slutar vid riksförbundet

Personer som slutar på grund av pensionering eller annan orsak får en
minnessak till ett värde av högst 2 500 kronor samt blommor. Vid varaktig
anställning som avslutas kan arbetsgivaren ge en gåva på sammanlagt 5 000
kronor (sex år eller mer) Annan uppvaktning sker på privat initiativ och
bekostas av arbetskamraterna.
Förtroendevald som slutar sitt uppdrag

Avgång från förbundsstyrelsen
Efter maximalt fyra mandatperioder (12 år) för förbundsstyrelsen,
minnesgåva värd högst 6 000 kr inkl. moms.
Efter tre mandatperioder (9 år), minnesgåva värd högst 3 000 kr inkl. moms.
Efter två mandatperioder (6 år), minnesgåva värd högst 2 000 kr inkl. moms.
Efter en mandatperiod (3 år) minnesgåva värd högst 1 000 kr inkl. moms.
Avgång som förbundsrevisor
Från 12-15 år minnesgåva värd högst 5 000 kr inkl moms.
Från 9-12 år, minnesgåva värd högst 2 500 kr inkl moms.
Från 3-6 år, minnesgåva värd högst 750 kr inkl. moms.
Avgång som ledamot av valberedning
Från 12-15 år minnesgåva värd högst 2 500 kr inkl moms.
Från 9-12 år, minnesgåva värd högst 1 000 kr inkl moms.
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Från 3-6 år, minnesgåva värd högst 500 kr inkl. moms.
Övriga arbetsgrupper kan vid avgång få en minnesgåva värd högst 400 kr
inkl. moms.
Dödsfall

Riksförbundet hedrar nuvarande alt. tidigare anställd och förtroendevald vid
Riksförbundet HjärtLung som avlider med blommor eller motsvarande
belopp som går till Riksförbundet HjärtLungs Forskningsverksamhet.
Riksförbundet utser representant vid begravning.
Gåvor till externa parter

Riksförbundet uppvaktar då sidoorganisationernas ordförande,
generalsekreterare och andra för organisationen centrala beslutsfattare fyller
50 eller 60 år. Representationsgåvor kan överlämnas då för riksförbundet
värdefullt samarbete inleds eller avslutas. De kan även överlämnas i samband
med betydelsefulla studiebesök, invigningar och jubileer.

Jubileum, invigningar och startbidrag
Vid jubileum som är en betydande milstolpe i riksförbundets verksamhet
samt invigningar av för riksförbundets betydande anläggningar kan det
finnas intresse av att uppmärksamma detta med någon form av förtäring
eller andra aktiviteter. Eventuellt medföljande makar/motsvarande ska till
fullo betala kuvertkostnaden/motsvarande.
Jubileumsgåva till anställda, när förbundet firar jubileum.
Uppvaktning vid föreningarnas jubileer och liknande situationer

Uppvaktning sker då föreningen uppnått 10 år, 25 år, 50 år, 75 år och 100 år.
Riksförbundets uppvaktning består av penninggåva till föreningen att
användas i föreningens verksamhet. Ett minnesdiplom tas fram som
överlämnas vid dessa tillfällen till föreningarna. Beloppet på gåvan fastställs
till 100 kronor per år som föreningen jubilerar.
Startbidrag för nya föreningar

När en ny förening bildas i Riksförbundet HjärtLung erhålls ett startbidrag
på 15 000 kronor. Startbidraget skall vara till för att få igång verksamheten i
föreningen. Bidraget utbetalas sedan föreningen antagit normalstadgar för
förening Riksförbundet HjärtLung.
Om en länsförening på ett avgörande sätt har bidragit till en ny
förenings tillkomst kan länsföreningens kostnader i samband med bildandet
av den nya föreningen täckas upp till 7 500 kronor.

Krav på redovisningsunderlag
Datum och ändamål med representation skall alltid anges på faktura/motsv.
Förutom namn på de personer som deltagit ska det också framgå vilken
organisation/myndighet/företag/motsv dessa personer företräder. Om det
inte klart framgår av fakturan vilka poster som ingår i fakturabeloppet krävs
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särskild specifikation. Vid representation i hemmet ställs samma krav på
redovisningsunderlag. Samma krav ställs även på underlag till ersättning för
personliga utlägg föranledda av extern eller intern representation.
Attest på faktura/motsvarande tecknas av den som har rätt att fatta
beslut om representationen. Granskning på verifikationsunderlaget tecknas
av den som fungerat som värd vid representationen.
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