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Insamlingspolicy   
 
Gäller från mars 2020  
 
Parasportens resurser bygger idag på gåvor i form av pengar, ideellt engagemang och 
andra resurser. Den som skänker gåvor till vår verksamhet ska därför kunna känna sig 
trygg med att de används rätt och ger effekt.  
 
Parasport Sverige formulerar under år 2020 en ny insamlingspolicy för att tydliggöra 
vilka principer som gäller för vår insamlingsverksamhet. Policyn fungerar som 
vägledning för medlemmar, anställda, och givare.  
 
Insamlingspolicyn är ett dokument som ska användas och vara levande. Vi har därför 
som ambition att låta policyn vidareutvecklas under året för att kunna komplettera med 
ytterligare perspektiv vi möter.  
 

Parasport Sveriges kansli ansvarar för att denna insamlingspolicy efterlevs. Policyn 
fastställs av Parasport Sveriges generalsekreterare.  
 
 
90-konto genom Svensk Insamlingskontroll  

Parasport Sverige har ett 90-konto tilldelat av Svensk Insamlingskontroll. Svensk 
Insamlingskontrolls syfte är att verka för att offentliga insamlingar för humanitära, 
välgörande, kulturella 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. 
 
Auktoriserad revisor 

Parasport Sverige granskas av en auktoriserad revisor. Revisionsberättelsen delas i 
årsredovisningen för Parasport Sverige.  
 
Parasport Sveriges insamlingsverksamhet  

Parasport Sveriges insamlingsarbete vänder sig både till företag och privatpersoner, och 
vi använder olika insamlingsmetoder för att testa nya insamlingsmöjligheter och verka 
effektivt. Gåvor och donationer från allmänheten har historiskt sett främst bestått av arv 
eller andra större fördelning av medel. Insamlade medel redovisas årligen i Parasport 
Sveriges årsredovisning.  
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Ständig strävan av ett utvecklat insamlingsarbete  

I samband med etableringen av 90-konto genom Svensk Insamlingskontroll undersöks 
nya former för insamling av mindre medel. Under 2019 upprättades ett Swish-nummer 
för organisationen för att tillgängliggöra möjligheten att ge gåvor på mindre belopp. 
  
Rätten att tacka nej  

Varje gåva kan möjliggöra stora effekter för parasportens utveckling. Parasport Sverige 
förbehåller oss rätten att tacka nej till gåvor från organisationer eller aktörer som inte 
går i linje med vår värdegrund.  
 
Öronmärkning av gåvor  

Parasport Sverige öronmärker i regel inte donationer eller gåvor till specifik 
verksamhet. Gåvor till Parasport Sverige används där vi bedömer dem göra mest nytta, 
på ett kostnadseffektivt och effektfokuserat arbetssätt.  
 
Avgränsningar för insamlingspolicyn  

Denna policy berör endast för gåvor och donationer. Företagssamarbeten och medel 
från myndigheter eller projektfinansiärer regleras alltid i separata avtal och omfattas 
inte av denna policy. 


