Denna policy gäller för Djurskyddet Sverige och ska ligga till grund för de insamlingsaktiviteter som
organisationen genomför.

Djurskyddet Sveriges gåvoverksamhet ska skötas på ett korrekt sätt. Organisationen ska alltid sträva
efter att vara öppen och ärlig i sitt arbete med gåvor och visa respekt för givaren. Vi ska alltid följa
de lagar, regler och direktiv som finns inom området. Medel som placeras i värdepapper och
förvaltas i Djurskyddet Sveriges namn ska placeras enligt den antagna placeringspolicyn. Gåvor i
form av fast egendom ska värderas och säljas, medlen ska sedan investeras enligt den antagna
placeringspolicyn.

Djurskyddet Sveriges insamlingsverksamhet ska ske via organisationens 90-konton på PlusGiro och
BankGiro. Vi har två PlusGiro-konton; 90 01 06-6 som används till spontana gåvor och 90 03 33-6
som används vid OCR-inbetalningar. Vårt BankGiro-konto är 900-1066 och används också till
spontana gåvor.
Organisationens verksamhet och insamling kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som genom
årlig granskning av vår redovisning kontrollerar att organisationens pengar går till ändamålet och att
vi följer kravet på gränsen för tillåten administrations- och insamlingskostnad.
Djurskyddet Sverige tillåter inte att någon annan verkar under Djurskyddet Sveriges namn eller
använder vårt 90-konto.
Vår insamling sker i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls regler om att insamlingsarbetet ska
vara etiskt och ekonomiskt försvarbart. För insamlingsverksamheten ansvarar kunniga personer på
Djurskyddet Sveriges kansli. Yttersta ansvaret har förbundsstyrelsen.
I alla sammanhang där vi marknadsför vår organisation utåt ska det framgå att verksamheten
kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vid insamlingsaktiviteter ska det tydligt framgå vad
ändamålet är.
Insamlingsverksamheten ska disponeras för uppgivet ändamål eller efter givarens önskemål och får
inte belastas med oskäliga kostnader. Om gåvomedel sparas i organisationen för finansiering av
framtida åtaganden ska detta framgå i information till givare.
Djurskyddet Sverige är medlem i branschorganisationen FRII – Frivilligorganisationernas
insamlingsråd. Som medlem i branschorganisationen har vi gått med på att följa dess etiska riktlinjer
för insamling i Sverige samt kvalitetskoden som FRII har arbetet fram.

Djurskyddet Sverige följer de lagar som råder i Sverige, bland andra marknadsföringslagen och
EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Dataskyddsförordningen reglerar hur organisationen hanterar
personuppgifter som lämnas till oss. För mer information se Djurskyddet Sveriges integritetspolicy.
Organisationens verksamhet och ekonomi redovisas årligen genom upprättande av årsredovisningar
som granskas av revisorer. Årsredovisningen lämnas till Svensk Insamlingskontroll, som även har
rätt att när som helst under verksamhetsåret begära utdrag ur ekonomiredovisningen.
Eventuell försäljning eller insamling som skett med hjälp av andra, till exempel externa företag, ska
redovisas brutto över resultaträkningen i enighet med Svensk Insamlingskontrolls regler.
Vid insamling ska Djurskyddet Sverige använda relevant bild och text. Bild och text får inte anses
stötande mot olika grupper i samhället.
Minderåriga får inte delta i insamlingsarbetet.

Gåvor till särskilda ändamål ska redovisas tydligt i årsredovisningen och information om total
summa insamlad till särskilt ändamål ska finnas tillgänglig på Djurskyddet Sveriges hemsida.
När Djurskyddet erhåller gåvor i form av fast egendom, genom gåva eller testamente, säljs dessa
snarast möjligt på det sätt givare eller testator förordar. Policy vid testamentesgåvor är att testatorns
yttersta vilja ska följas. Vid tvister och bestridanden använder vi juridisk och opartisk rådgivning.
Djurskyddet välkomnar gåvor från företag. Vid långsiktiga företagssamarbeten skrivs alltid avtal
som klargör ansvar och villkor. För mer information om samarbeten med företag, se Djurskyddet
Sveriges Samarbetspolicy.
Djurskyddet föredrar att motta icke ändamålsbestämda gåvor, vilket innebär att givarens pengar kan
användas där de vid insamlingstillfället gör mest nytta för djurskydd. Om önskemål finns hos
givaren kan vi ha direkt dialog om vilka projekt som är aktuella.
När en givare spontant sänder in gåva med syfte att stödja verksamhet som redan är fullt
finansierad eller ändamål som inte finns tar vi inom skälig tid kontakt med givaren för en diskussion
om hur gåvan kan omfördelas. Om det visar sig att givaren har svårt att finna ett projekt hen önskar
stödja återbetalas gåvan till givarens konto.
Djurskyddet Sverige förbehåller sig rätten att tacka nej till gåvor från gåvogivare som bedriver
verksamhet som enligt vår bedömning strider mot våra värderingar och vår etik.
Givare som avsagt sig information från Djurskyddet har därmed påtagit sig ansvar att själv ta reda
på hur organisationen använder insamlade medel.
Djurskyddet återbetalar enskild gåva om givaren ångrar sig inom skälig tid.

Denna insamlingspolicy gäller från och med beslutsdagen tills vidare, men revideras en gång per år.

