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Svenska Livräddningssällskapets riktlinjer för insamling
Syftet med våra insamlingsriktlinjer är att ge en ökad transparens och öppenhet för våra givare och
andra intressenter. Detta dokument är en sammanfattning av Svenska Livräddningssällskapets
insamlingsriktlinjer.
Svenska Livräddningssällskapets konto för insamling
Svenska Livräddningssällskapet insamlingar gentemot allmänheten, liksom hantering av gåvor,
testamenten m fl sker alltid via organisationens 90-konto. Vi rapporterar till samt lyder under Svensk
Insamlingskontroll. Regler och information kring detta finns på www.insamlingskontroll.se
Svensk Insamlingskontrolls syften är att verka för att insamlingar bland allmänheten förhumanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård, naturskydd och andra allmännyttiga
ändamål sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att
sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet samt att ändamålsenliga metoder för
insamlingskontroll utvecklas.
Vilka gåvor som mottas respektive inte tas emot
Svenska Livräddningssällskapets insamling sker genom donationer från privatpersoner, stiftelser,
organisationer och företag (så länge det inte är givarens avsikt att använda sitt bidrag för personlig
vinning i form av marknadsföring och publicitet). SLS målsättning är att insamlade medel oavkortat
ska gå direkt till verksamheten och där behovet är som störst, om det inte finns andra specifika
önskemål från givaren, då skrivs en särskild överenskommelse av detta.
Om gåva skulle erhållas i form av aktier eller fondandelar, så ska dessa avyttras så snart som möjligt,
med hänsyn tagen till marknadsläge. Aktier eller andelar i aktie- eller s k blandfonder ska om möjligt
vara avyttrade senast inom 6 månader. Andelar i räntefonder ska vara avyttrade senast inom 12
månader. Om gåva skulle erhållas i form av fast egendom eller bostadsrätt, så ska denna avyttras
inom rimlig tid (så snart som möjligt och med hänsyn tagen till marknadsläge). Hjälp ska inhämtas
från professionell sakkunskap.
SLS tar ej emot gåvor vars syfte strider mot organisationens verksamhet eller etiska regler.(mer om
detta finns upptaget i vår Samarbetspolicy).
Återbetalning av gåvor
När en givare spontant sänder in gåva till Svenska Livräddningssällskapet med syftet att stödja ett
projekt som redan är fullt finansierat eller ett projekt som inte finns inom vår verksamhet tas en
direkt kontakt med givaren för en diskussion om hur gåvan kan omfördelas. Om det visar sig att
givaren inte finner ett projekt han eller hon önskar stödja återbetalas gåvan till givarens konto.
I samband med att Svenska Livräddningssällskapet mottar testamenten görs en noggrann kontroll
över att testamenterade medel kan används enligt testatorns sista vilja. Om det skulle visa sig att
testamentet är skrivet på ett sådant sätt att Svenska Livräddningssällskapet inte kan uppfylla
testatorns önskan, tas en kontakt med dödsboet eller dess företrädare för att diskutera utformningen
och om gåvan kan användas till liknande verksamhet. Om detta inte är möjligt tackar vi nej till gåvan
av respekt för givarens sista vilja.
I samband med att en givare skänkt en gåva till Svenska Livräddningssällskapet, men önskar en
återbetalning på grund av missnöje återbetalas gåvan tillbaka omgående

