
 
 
 

 
 
 

Insamlingspolicy Svenska Celiakiförbundet 

Antagen av förbundsstyrelsen 2021-02-06 

Varför samlar vi in pengar? 

Vi samlar in pengar till Svenska Celiakiförbundets forskningsfond som främjar celiakiforskning. Vi vill lösa 
celiakins gåta.  

Vad använder vi pengarna till? 

Svenska Celiakiförbundets Vetenskapliga råd granskar alla forskningsansökningar som kommer in. Sedan 
beslutar förbundsstyrelsen om vilka forskningsprojekt som får anslag ur fonden.  

Var får vi pengarna ifrån?  

Grunden till Forskningsfonden lades med två stora testamenteringar och den byggs hela tiden på med gåvor 
främst från privatpersoner.  

Respekt för givarna 

Om givaren önskar anonymitet så respekterar vi detta. Vi lämnar inte ut någon givares uppgifter till någon 
annan.  

Vilka gåvor kan vi ta emot? 

Vi tar endast emot gåvor i form av pengar och värdepapper. Inte kläder och liknande.  

Tack  

Vi tackar för gåvor över ett visst belopp. Vill inte givaren ha ett tack så respekterar vi det.  

Ändamålsbestämda gåvor 

Om Svenska Celiakiförbundet inte känner att vi har möjlighet att tillgodose givarens önskemål ska gåvan inte 
mottas. Mottagna ändamålsbestämda gåvor ska hanteras separat i bokföringen.  

När betalar vi tillbaka? 

Om givaren kontaktar Svenska Celiakiförbundet inom rimlig tid ska vi, så långt det är möjligt, betala tillbaka 
gåvan. Om vi upptäcker en felaktig gåva eller en gåva som betalats två gånger av misstag, ska vi återbetala 
snarast.  
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Minderåriga i insamlingsarbetet? 

Vi uppmuntrar engagemang bland våra medlemmar som att till exempel starta egna insamlingar. Vi vänder oss 
inte till minderåriga personer i direkta marknadsföringsåtgärder, undantaget är medlemstidningen 
CeliakiForum där information om insamling kan finnas.  

Text och bilder 

Människor ska skildras värdigt. Relevanta bilder och text. Är det bilder på människor ska de ha gett sitt 
medgivande eller att Svenska Celiakiförbundet köpt bilden eller äger rättigheterna till den.  

Kontrollerad insamling 

Svenska Celiakiförbundet innehar ett 90-konto vilket innebär att det ställs hårda krav på hela organisationen 
vad gäller revision och omkostnader.  

Gåvor från företag 

Ifall företaget strider mot förbundets värderingar har vi rätt att tacka nej till gåvan.  

 

 

 
 

 

 


