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Bössinsamlare förbinder sig att följa dessa regler samt anvisningar från Svenska 
Celiakiförbundets (nedan SCF) kansli.   

 När bössan inte används ska den förvaras inlåst på kansliet. 
 Vid insamling utser SCF en bössansvarig. 
 Stationärt utställd bössa skall vara plomberad och om möjligt fastkedjad och 

låst samt försedd med SCF:s bössetikett. 
 Om bössan låses fast i till exempel en affär ska bössan märkas med en klisterlapp 

med namn och telefonnummer på undersidan. Detta för att vem som helst inte 
ska kunna hämta bössan. Vid hämtning ska sedan legitimation kontrolleras mot 
klisterlappen. 

 Bössan får ej överlåtas eller utlånas utan tillstånd från SCF, eller bössansvarig. 
 För insamling på allmän plats krävs tillstånd som SCF eller av denne utsedd 

person ansöker om hos polisen. 
 Bössinsamlare skall kunna legitimera sig med godkänd legitimation. 
 Bössinsamlare måste vara medlemmar i SCF eller anställda på kansliet. 
 Bössorna ska vara tydligt märkta med ändamålet, alltså Celiakifonden. Använd en 

bössdekal. Se till att SCFs 90-konto syns tydligt. 
 Bössinsamling med SCF:s bössor får endast ske till Celiakifonden. Vill Läns-och 

lokalföreningar bedriva insamling för egen vinning får de anskaffa en egen bössa. 
Observera att då får inte 90-loggan finnas på bössan eller i direkt anslutning till 
bössan. 

 Var alltid två personer när ni räknar de insamlade pengarna, dessa två personer får 
inte ingå i samma familj. För protokoll över vad insamlingen gav och spara detta. 

 Pengarna sätts in på SCF:s bankgiro, 900-2460 och märks med "bössinsamling". 
 Vid stöld av insamlingsbössa skall detta omgående anmälas till polis 

och bössansvarig. Bössinsamlare ansvarar för att detta utförs. 
 Om insamlingsbössa försvinner eller går sönder skall detta rapporteras till SCF. 
 Trasig bössa skall returneras till SCF. 

 
Vid eventuella frågor kan ni vända er till SCF. 


