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Insamlings- och finansieringspolicy 

Detta dokument avser Fonden för mänskliga rättigheters (MR-Fondens) 

policy för insamling och finansiering.  

Fastställd av styrelsen 2020-12-08.  

Senast granskad 2020-12-08. Gäller tillsvidare. Uppföljning av policyn görs av MR-Fondens 

kansli och fastställs av styrelsen. 

Dokumentägare: Generalsekreterare. 

 

Bakgrund 

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och 

religiöst obunden stiftelse som genom utbildning, internationellt samarbete, påverkan och 

granskningsarbete syftar till att stärka rättighetsperspektivet hos statliga och icke-statliga 

aktörer i Sverige och internationellt. 

 

Inledning 

MR-Fondens insamlings- och finansieringspolicy beskriver från vilka givare MR-Fonden får 

finansiera sin verksamhet, samt andra regler för hur insamlingen och finansieringen får 

bedrivas. Policyn förklarar hur organisationen kommer att hantera tvistiga gåvor, 

ändamålsbestämda gåvor, samt hur etiska riktlinjer efterföljs. 

För att uppnå transparens i insamlingen följer MR-Fondens anställda denna insamlings- och 

finansieringspolicy. Insamlings- och finansieringspolicyn har sin utgångspunkt i den 

värdegrund som organisationen står för och MR-Fonden ska enbart samarbeta med aktörer 

som står för samma värden. 
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Syfte  

MR-Fondens insamlings- och finansieringspolicy ska tydliggöra hur organisationen förhåller 

sig till insamlingsarbete samt stärka givarnas möjlighet till insyn i insamlings- och 

finansieringsarbetet. Insamlings- och finansieringspolicyn ska också ge vägledning och 

styrning till MR-Fondens anställda, och till andra som deltar i MR-Fondens insamlingsarbete.  

 

Beskrivning av MR-Fondens insamlingsverksamhet 

MR-Fonden har för nuvarande ingen aktiv insamlingsverksamhet. Vid framtida insamling ska 

MR-Fondens insamlingsverksamhet ha sin utgångspunkt i de värderingar som organisationen 

står för. Insamlingen ska ske på ett förtroendegivande sätt. Information i samband med 

insamling ska vara saklig och korrekt. All insamling ska ta hänsyn till gällande regleringar i 

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och marknadsföringslagen, och annan tillämplig 

lagstiftning. 

 

Hantering av personuppgifter 

MR-Fonden sparar lämnade uppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). 

Detta gäller alla personuppgifter oavsett om de avser givare, medarbetare, mottagare eller 

andra. När personuppgifter behandlas ska innehavarens rättigheter gentemot oss uppfyllas, 

exempelvis rätt att få registerutdrag om vilka uppgifter vi har angående personen. 

 

Insamlingens ändamål 

I all insamlingsverksamhet ska organisationens ändamål tydligt framgå så att inga tveksamheter 

kring detta råder för givaren. I de fall missförstånd trots allt uppstår ska MR-Fonden möta detta 

på ett professionellt sätt och omgående reda ut missförstånd. I de fall som insamlingen har ett 

specifikt ändamål ska detta tydligt framgå. MR-Fondens ändamål ska även tydligt framgå i 

verksamhetsberättelsen samt på webbplatsen. 
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Givare och företagssamarbeten 

MR-Fonden är en stiftelse som inte använder sig av specifika placeringsformer utöver 

kapitalförvaltning på bank samt direkt transferering av kapital till partnerorganisationer. MR-

Fonden är fri att motta finansiellt och annat stöd från främst institutionella givare och statliga 

aktörer. MR-Fonden kan vara öppen för att samarbeta med företag, förutsatt att företaget delar 

organisationens värderingar samt vill medverka till att stärka de mänskliga rättigheterna i 

Sverige och internationellt. MR-Fonden ska, i samband med att ett företagssamarbete inleds, 

göra en riskbedömning för att säkerställa att företagets verksamhet inte strider mot MR-

Fondens principer, bland annat att företaget inte har sin näring i alkohol, spel, tobak, pornografi 

eller vapen och krigsmaterial. Vid fleråriga företagssamarbeten sker riskbedömning 

kontinuerligt. Generalsekreteraren godkänner projektansökningar inom ramen för MR-Fondens 

verksamhetsplan och styrdokument.  

 

Bilder och texter i marknadsföring 

I text och bild som MR-Fonden producerar tas hänsyn till varje enskild människas integritet 

och säkerhet. Klichéer och fördomar ska alltid undvikas. Marknadsföring genom bild och text 

ska alltid vara etiskt försvarbar.  

 

Redovisning av insamlade medel, kostnader och utdelade medel  

MR-Fonden ska bokföra och redovisa insamlade medel i enlighet med de krav som ställs av 

Giva Sverige. I MR-Fondens årsredovisning ska det tydligt framgå hur mycket som insamlats 

under året, om några medel var ändamålsbestämda – och i så fall till vilka ändamål – samt om 

det vid årets slut kvarstår ändamålsbestämda medel. Kostnader för insamlingsverksamheten ska 

möta de krav som Giva Sverige ställer.  

 

Auktoriserad revisor 

MR-Fonden granskas av auktoriserad oberoende revisor (PWC) och revisionsberättelsen 

återfinns i årsredovisningen. 
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Extern granskning 

MR-Fonden är registrerad under Länsstyrelsen (stiftelsenummer 1007465) och lyder under 

Länsstyrelsens tillsyn. 

 

 

Gåvor till särskilda ändamål (öronmärkning) 

MR-Fonden öronmärker som regel inte några gåvor till specifika ändamål. Om en givare har 

önskemål om att öronmärka en gåva och vi inte kan uppfylla detta kontaktar vi givaren och 

redogör för möjligheten att märka om gåvan eller att få denna återbetald om så önskas. 

 

Tvistiga gåvor 

MR-Fondens generella hållning i testamentesfrågor är att testatorns yttersta vilja är uttryckt och 

därmed ska följas. Om bestridanden ändå uppstår, samarbetar MR-Fonden med juridisk expertis 

för att reda ut de juridiska aspekterna. Varje bestridande ska bedömas från fall till fall. Övriga 

tvister och bestridanden behandlas på samma sätt.  

 

Att tacka nej till en gåva 

MR-Fonden har möjlighet att neka en gåva vid övertygande misstanke om att gåvans ursprung 

eller motiv inte överensstämmer med MR-Fonden syfte och värderingar, samt om det finns 

misstanke att gåvans ursprung är förenad med etisk olämplighet. MR-Fonden kan även tacka 

nej till gåva om den är förenad med specifika villkor som organisationen anser att den inte kan 

uppfylla, eller om kostnaderna för att ta emot gåvan inte står i rimlig proportion till gåvan i sig. 

Andra skäl att tacka nej kan vara att ett mottagande av gåvan får oönskade konsekvenser eller 

om den består av varor eller tjänster som inte kan användas eller avyttras.  

   


