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Allmänt 

Denna finansierings- och insamlingspolicy syftar till att man som medlem, intressent eller givare 

ska känna till hur Autism- och Aspergerförbundet finansierar sin verksamhet samt hur förbundet 

hanterar olika frågor när det gäller sitt insamlingsarbete, bland annat hur man som givare ska 

veta att pengarna går till rätt ändamål. 

 

Hur Autism- och Aspergerförbundets verksamhet får finansieras 

Autism- och Aspergerförbundets verksamhet får finansieras genom 

- medlemsavgifter 

- prenumerationsintäkter 

- statliga bidrag  

- projektmedel 

- medel från fonder och stiftelser 

- medel från Folkspel och Postkodlotteriet 

- intäkter via försäljning av egentillverkat och inköpt informationsmaterial 

- deltagaravgifter på konferenser, föreläsningar och läger 

- administrationsintäkter för Utbildningscenter Autism 

- gåvor  

- ränteintäkter och övriga finansiella intäkter 

 

När det gäller insamlingsverksamheten gäller följande: 

 

Autism- och Aspergerförbundet samlar främst in pengar i syfte att få resurser till att förbättra 

möjligheterna för att skapa bästa möjliga villkor för personer med autism, Aspergers syndrom 

och andra autismspektrumtillstånd i enlighet med förbundets stadgar. Förbundet kan även driva 

insamlingar till ett specifikt ändamål, till exempel internationellt utvecklingsarbete.  

 

Vår insamlingsverksamhet ska grundas på god etik och moral. Vår målsättning är att alltid vara 

öppna, ärliga och transparenta. Alla gåvor är frivilliga och ska ske på givarens villkor.  

Förbundet ansvarar för att de insamlade medlen går till det ändamål som givaren angett.  

 

Vi samlar in pengar från privatpersoner, både medlemmar och icke medlemmar, från 

organisationer samt från företag. Många gåvor är till minne av en avliden person eller i samband 

med bemärkelsedag. Vi får även gåvor utan någon angiven anledning än att stödja förbundet. Vi 

tar hänsyn till om en givare vill vara anonym. 

 

Samarbeten med företag som säljer en produkt och donerar en summa till oss, men där företaget 

helt och hållet själva sköter all försäljning och administration och därefter överför en summa 

pengar till oss, regleras i vår policy för företagssamarbeten som är under utarbetande. 

 

Insamlingsmetoder 

Autism- och Aspergerförbundets insamlingsarbete ska bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt.  

Förbundet bedriver insamling främst via sitt 90-konto (bank- och plusgiro) samt via autogiro. 

Dessa insamlingar gäller i stor utsträckning minnesgåvor i samband med dödsfall och 

bemärkelsedagar.  

http://www.autism.se/
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Förbundet bedriver sedan flera år tillbaka insamling med hjälp av Humanfonden och Folkspel. 

2019 får förbundet för första gången ta del av överskottet från Postkodlotteriet som 

förmånstagare till lotteriet. Hösten 2018 öppnade förbundet upp för insamlingar via Facebook. 

 

Viss insamling sker även via SMS-gåvor, Swish samt försäljning av pins. 

Möjlighet finns även att ge gåvor via aktieutdelning samt testamenten. 

 

Insamling via underleverantörer  

Om förbundet bedriver insamling via underleverantörer skall avtal alltid finnas. 

 

Hur samlar vi inte in pengar? 

Förbundet strävar efter låga insamlingskostnader och bedriver inte insamling via brevutskick, 

telefon, insamlingsbössor, face-to-face med flera kostnadskrävande insamlingsmetoder. 

 

Tackrutiner 

Alla givare får ett tack i första hand i form av ett kort eller ett mail (där mailadressen är känd). 

Vid större gåvor tackar vi genom ett telefonsamtal, antingen från ordföranden eller 

förbundssekreteraren. Vi tackar också alla givare i vår verksamhetsberättelse.  

Givare som månadsvis ger en gåva får vid årets slut ett julkort med ett tack.   

När det gäller minnesgåvor skickas alltid ett brev till anhörig eller annan namngiven person för 

att informera om vem som skänkt en gåva. Vi nämner aldrig vilket belopp givaren bidragit med.  

När det gäller gåvor via Facebook och Swish så tackar vi våra givare en gång i månaden via vår 

Facebooksida och instagramkonto. 

 

Minderåriga i insamlingsarbetet 

Förbundet engagerar inte minderåriga i insamlingsarbetet. Om initiativ till insamling kommer 

från en minderårig ska en vuxen stå som ansvarig för insamlingen.  

 

Hantering och avyttring av gåvor i form av fast egendom 

Förbundet har för närvarande ingen policy för hantering av gåvor i form av fast egendom, det är 

väldigt sällan aktuellt med sådana gåvor.  

 

Bild och text i insamlingsarbetet 

I sitt marknadsföringsarbete har Autism- och Aspergerförbundet principen att personer som 

medverkar som givare eller mottagare av gåvor får läsa text/se bild för att kunna ge sitt 

godkännande innan publicering. Ingen publicering sker utan ett sådant godkännande. 

När det gäller bilder inköpta av bildbyrå tar förbundet hänsyn till eventuella restriktioner som 

kan finnas. 

Människor ska i bild och text skildras på ett värdigt sätt.  

 

Hantering av ändamålsbestämda gåvor 

Förbundet tar ibland emot gåvor ämnade till ett specifikt ändamål enligt givarens önskemål. 

Dessa gåvor bokförs på separata intäktskonton och bokförs påföljande år om till reserverade 

medel efter beslut av riksmötet enligt styrelsens förslag i resultatdispositionen i årsredovisningen. 

Om det inte är möjligt att använda gåvan till det angivna ändamålet ska givaren kontaktas och 

erbjudande om återbetalning ges eller så ges givaren möjlighet att ändra sitt önskemål.  

http://www.autism.se/
mailto:info@autism.se
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Gåvor som är öronmärkta till forskning förs över till Stiftelsen Autism.  

 

 

 

 

Återbetalning av gåva 

Förbundet tar inte emot gåvor från gåvogivare vars intressen står i strid med förbundets visioner 

och mål. 

Förbundet kan även tacka nej till gåva om den är förenad med specifika villkor som 

organisationen ej kan uppfylla eller om kostnaderna i samband med att ta emot gåvan inte är i 

rimlig proportion till gåvan. Givaren ska alltid informeras och få en motivering till varför 

förbundet tackar nej till gåvan.  

Om förbundet mottar en gåva som uppenbarligen är avsedd för en annan mottagare skall gåvan 

omgående återbetalas. Likaså återbetalas en gåva omedelbart om en givare hör av sig och vill ha 

tillbaka gåvan, oavsett anledning. 

 

Återrapportering 

Återrapportering sker via hemsida, Ögonblick samt i årsredovisningen.  

I effektrapporten, som förbundet upprättar varje år i enlighet med Giva Sveriges regler, 

informeras om effekten av vårt arbete. I förvaltningsberättelsen i årsredovisningen visar vi på 

effekten av vårt arbete i enlighet med regelverket K3.  

 

Frågor och klagomål 

Vi strävar att så snart som möjligt besvara frågor och bemöta klagomål från givare. 

 

Hantering av personuppgifter 

Förbundet följer Dataskyddsförordningen (GDPR) vilket innebär att personuppgifterna enbart 

används i vår egen administration för att hantera gåvor.  

 

Svensk Insamlingskontroll 

Då vi bedriver insamling via 90-konton granskas vår insamling av Svensk Insamlingskontroll. 

Dessa kontrollerar att minst 75 % av insamlade medel går till ändamålet. Mer information finns 

på www.insamlingskontroll.se. 

 

Frivilligorganisationernas insamlingsråd 

Förbundet är medlemmar i Giva Sverige (tidigare FRII). Giva Sverige verkar för etisk och 

professionell insamling. Enligt Giva Sveriges föreskrifter upprättar vi årligen en effektrapport 

samt arbetar på att uppfylla kriterierna i Giva Sveriges Kvalitetskod.  Mer information finns på 

www.frii.se. 
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