Insamlingspolicy för A Non Smoking Generation
A Non Smoking Generations (NSG) arbete går ut på att förebygga tobaksbruk hos unga
genom utbildning och opinionsbildning. För detta mottar vi gåvor från allmänheten,
företag, organisationer, samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt
företagssamarbeten. En bidragsgivare kan vara en fysisk eller en juridisk person. Givarens
gåvor är frivilliga och spontana och kan när som helst upphöra. De utgår från givarens
engagemang.
Intäkterna fördelas efter behov och vi strävar alltid efter en låg administrativ kostnad så att
så stor del som möjligt ska gå till ändamålet. Alla våra intäkter och kostnader redovisas i
årsredovisningen som finns att ladda ner som PDF.
Metod
Grundläggande för vårt insamlingsarbete är att det skall ske med respekt för den enskilda
givaren. Vi vänder oss till såväl privatpersoner som företag i vår insamling.
Vår insamlingsverksamhet skall grundas på god etik och moral. Vi skall alltid vara öppna,
ärliga och transparenta. Alla gåvor är frivilliga och skall ske på givarens villkor.
NSGs insamling sker via 90- kontot (plusgiro/bankgiro). Vår insamling sker under tillsyn
av Svensk Insamlingskontroll som kontrollerar att pengarna går till ändamålet och att
gränsen för tillåten administrations- och insamlingskostnad inte överskrids.
NSG är medlem i intresseorganisationen Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII)
och tillämpar kvalitetskoden som FRII har antagit. NSG lämnar årligen en kodrapport
avseende vår tillämpning av denna kod.
Återbetalning
NSG återbetalar gåva om givaren ångrar sig, f̈ örutsatt att detta sker inom rimlig tid. Om
NSG mottar en gåva som uppenbarligen är avsedd för annan mottagare skall gåvan snarast
återbetalas eller överföras till den avsedda mottagaren.
Nekande av gåva
NSG har möjlighet att neka till gåva vid stark misstanke om att gåvogivares värderingar
eller verksamhet står i strid med organisationens värderingar samt om det finns misstanke
att gåvans ursprung är förenad med olämplighet. NSG kan även tacka nej till gåva om den
är förenad med specifika villkor, som NSG 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
gåvan får oönskade konsekvenser eller om den består av varor, tjänster, byggnader etc.
som NSG inte kan använda eller avyttra.
Denna policy är antagen av styrelsen i Stiftelsen A Non Smoking Generation vid
styrelsemöte september 2014. Denna policy gäller tillsvidare. Det är generalsekreterarens
uppgift att ta initiativ till att denna policy föreläggs styrelsen och revideras vid behov.

