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Insamlingspolicy för Riksförbundet HjärtLung
Syfte och förhållningssätt
Riksförbundet HjärtLungs insamling syftar till att ekonomiskt bidra till att
utveckla verksamheten för personer med hjärt- och lungsjukdom. Mer
aktivitet, stöd, engagemang och kunskap blir möjligt.
Grundläggande för vårt insamlingsarbete är att det ska ske med respekt
för den som vill ge gåvor. Riksförbundet HjärtLung följer Svensk Insamlingskontrolls regler för kontrollerad insamling samt är även medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) och följer dess kvalitetskod.

Former för insamling
Riktad penninggåva

Givaren kan själv bestämma om pengarna ska gå direkt till vår verksamhet i
form av livsstilsaktiviteter och opinionsbildning, eller till vår
forskningsverksamhet som ökar livskvaliteten för människor som lever med
hjärt- och lungsjukdom.
Minnesgåva

Vid en persons bortgång mottar Riksförbundet HjärtLung gåvor till minne av
den avlidne. Minnesbrev sänds till begravningsbyrå eller anhörig med
hälsning från givaren. Minnesgåvor lämnas via hemsida och per telefon i
första hand.
Testamenten

Riksförbundet HjärtLungs generella hållning i testamentesfrågor är att följa
testatorns yttersta vilja. Vid tvister är det alltid en jurist som företräder
förbundet i samråd med ansvarig person på riksförbundet.

Definition och interna regler
Som givare betraktas den som skänkt pengar eller annat av finansiellt värde
till riksförbundet. Riksförbundet ambition är att alltid skyndsamt bemöta
frågor och synpunkter rörande vår insamling. Riksförbundet gör en
bedömning från fall till fall i de ärenden där givaren ångrar sig.
Grundinställningen är att vi tillmötesgår givarens önskemål.
Riksförbundet tackar nej till gåvor som inte överensstämmer med förbundets
värdegrund, samt när förbundet inte kan uppfylla givarens önskemål.
Ingen insamling är riktad till barn under 18 år.
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Marknadsföring och annonsering
Riksförbundet HjärtLungs insamling och marknadsföring utgår från fakta
och skall alltid ske på ett förtroendefullt sätt. Vi har rutiner för kontroll och
faktagranskning.
Förbundet har en grafisk manual där det framgår hur våra riktlinjer för
texter och bilder hanteras. Förbundet använder endast bild- och textmaterial
som på ett korrekt sätt beskriver ändamålets villkor.

Redovisning
Insamlade medel, utdelade medel och kostnader redovisas i Riksförbundet
HjärtLungs årsredovisning som kan beställas från kansliet, eller laddas ned
från vår hemsida hjart-lung.se. De gåvor som avser forskning redovisas en
gång per år i riksförbundets tidning Status. Vår placeringspolicy redovisar
hur gåvor placeras.

Förbundsstyrelsens beslut mars 2019

