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Våren 2016 var det äntligen dags att satsa på en person i rollen som insamlingskoordinator för att öka
aktiviteterna med insamling av pengar till 90 kontot!
Therese Schultz började som praktikant på SCFs kansli. Therese gick en utbildning inom digital
marknadsföring och e-handel. Praktiken har övergått till en 6 månaders projektanställning som
insamlingskoordinator för att kunna sjösätta de projekten som påbörjats under vårens praktik.
Grunden till SCFs Forskningsfond lades i och med två stora testamenteringar på 90-talet för att stödja
svensk celiakiforskning. Forskare får söka forskningsanslag från SCF. SCFs vetenskapliga råd går
igenom ansökningarna och rekommenderar vilka forskningsprojekt som har kvalitet och möjlighet att
ge forskningsresultat och som SCF bör satsa på. Därefter är det SCFs Förbundsstyrelse som beslutar
vilka forskares projekt som ska få pengar.
Vad har hänt fram till nu? Under hela 2016 bifogas ett inbetalningskort i CeliakiForum där inbetalade
pengar går till SCFs Forskningsfond. På SCFs hemsida celiaki.se har en sida ”ge gåva” skapats dit
olika former av gåvomoduler köpts in. Det är nu möjligt att ge en gåva med kort, beställa ett
minnesblad och starta en egen insamling direkt på hemsidan.
Att starta en egen insamling är något som på senaste tiden blivit väldigt populärt. Det gör det lättare
att bedriva en insamling kopplat till ett eget intresse och sprida på sociala medier. Rekommenderar
varmt att gå in på andra förbunds hemsidor och se hur de arbetar med detta, https://www.hjartlungfonden.se/Engagera-dig/egen-insamling/ , https://unicef.se/egna-insamlingar .
I dagarna kommer ett besked ifall SCF blir godkända som förmånstagare hos Humanfonden.
Humanfonden är en sparform hos Swedbank där SCF kan få ta del av det överskott som blir. Det är
alltså privatpersoner som aktivt väljer att spara i Humanfonden och aktivt väljer att SCF ska bli
förmånstagare. Vi väntar också på besked ifrån Folkspel för att bli förmånstagare av överskottet från
bingolotter.
Vad innebär då ett 90konto? Jo, att SCF granskas av Svensk Insamlingskontroll. Det är hårda krav på
storleken för administrativa kostnader, korrekt revision och så vidare. Sedan sommaren 2016 är SCF
även medlemmar i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Det är en branschorganisation som
arbetar för tryggt givande och för att öka förtroendet för insamlingsbranschen. Man kan säga att 90
kontot finns för givarnas skull och FRII finns till för att hjälpa insamlarna.
Varför gör vi då allt detta? Jo, i jämförelse med Astma och Allergiförbundet, som faktiskt har färre
medlemmar än SCF, så finansieras de bara till 25 % av medlemsavgifter och statsbidrag. 75 % av
deras verksamhet finansieras alltså på annat sätt, som till exempel genom insamling och
verksamhetsstöd. SCF finansieras till 80 % av medlemsavgifter och statsbidrag. Vi måste därför få in
mer pengar till verksamheten på annat sätt och det är dessa aktiviteter som Therese påbörjat i sin roll
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som insamlingskoordinator. Insamlingar och ansökningsprojekt kan ha två syften. Dels för att bidra till
SCFs forskningsfond dels till verksamhetsutvecklande projekt i verksamheten.
Antalet diagnosticerade fall av celiaki ökar och därför måste SCF satsa ännu mer på att stödja
forskningen och ha förmåga att betala ut ännu mer i forskningsanslag som gäller celiaki.
Alla pågående projekt inom SCF insamlingar kräver att våra läns- och lokalföreningar och
medlemmar aktivt hjälps åt och skapar engagemang, Therese i rollen som
insamlingskoordinator kan ge er verktygen men bygga och skapa möjligheter att använda dem
måste vi göra tillsammans!
Hör av er till Therese med mail therese.schultz@celiaki.se eller ring 073-421 68 88 för att diskutera
fram hur ni i er förening kan starta lokala aktiviteter som främst bidrar till ökade medel till SCFs
forskningsfond.

