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Policy för insamlingsverksamheten
• Västerås stadsmission samlar in pengar från privatpersoner, föreningar och 

organisationer, företag och andra potentiella gåvogivare vars inkomstkällor inte står i 
strid med Västerås stadsmissions grundläggande värderingar. 

• Västerås stadsmission förbehåller sig rätten att tacka nej till gåvor från gåvogivare 
vars verksamhet inte överensstämmer med Västerås stadsmissions grundläggande 
värderingar eller om det finns skäl att misstänka kriminella kopplingar. Västerås 
stadsmission tackar också nej till gåvor när föreningen inte kan uppfylla givarens 
önskemål om öronmärkning av gåvan.

• Grundläggande för vårt insamlingsarbete är att det skall ske med respekt för den 
enskilde givaren. Det skall vara etiskt korrekt, öppet, ärligt och transparent, det vill 
säga vi redovisar öppet hur vi arbetar och ändamålet med gåvorna. 

• En gåva är alltid frivillig och vi följer de lager, regler och riktlinjer som finns inom 
området, definierade av exempelvis Svensk Insamlingskontroll (SFI) och 
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). 

• Insamlingen sker via SFI-kontrollerade 90-konton på plusgiro och bankgiro vilket 
säkerställer kontroll av att gåvorna går till ändamålet och att gränser för tillåtna 
administrations- och insamlingskostnader.

• Västerås stadsmissions redovisning revideras av auktoriserade revisorer. 

• Västerås stadsmission följer Personuppgiftslagen (PuL) vilket innebär att 
personuppgifterna enbart används i vår egen administration för att hantera gåvor. 

• Västerås stadsmission värnar integriteten för den enskilde givaren genom att inte 
lämna ut uppgifter till tredje part. Vi upplyser aldrig om den enskilde gåvogivarens 
skänkta belopp. 

• Uppgifter om inkomna gåvor sparas i en databas utan extern insyn och skyddas med 
separat inloggning som endast berörda personer har tillgång till.

• Västerås stadsmission använder en mängd olika insamlingskanaler i sitt 
insamlingsarbete. I huvudsak handlar det om kontanta gåvor som skänks via 
kollekter, bössor, autogiro eller inbetalningskort, gåvogram, testamenten, fonder 
eller aktieutdelning och sms-gåvor. Insamling kan även ske genom arrangemang av 
olika slag, så som konserter och andra event, ofta anordnade av lokala föreningar, 
församlingar eller företag. 

• Västerås stadsmission samlar inte in pengar från privatpersoner eller organisationer 
vars värdegrund står i direkt strid med Västerås stadsmissions värdegrund. Västerås 



stadsmission samlar inte in pengar från personer som avsagt sig kommunikation med 
föreningen. Västerås stadsmission bedriver inget aktivt insamlingsarbete riktat mot 
personer under 18 år. 

• Insamlingens ändamål skall alltid tydligt framgå.

• Västerås stadsmission återrapporterar regelbundet till alla givare via tackbrev, 
nyhetsbrev, hemsida och årsredovisning. Som givare har man rätt att tacka nej till 
information och andra utskick. Givaren kan också välja att ge sin gåva anonymt.

• Västerås stadsmission återbetalar gåva om givaren ångrar sig, förutsatt att detta sker 
inom rimlig tid. Om en gåva uppenbart kommit fel (bedömt utifrån texten på 
inbetalningskortet) återbetalar Västerås stadsmission gåvan. Västerås stadsmission 
återbetalar även gåvor med särskilda ändamål som föreningen inte kan uppfylla. Om 
det kan finnas misstanke om att givaren inte varit medveten om sin handling 
(exempelvis demenssjukdom) tas detta i särskilt beaktande och återbetalning sker. 

• Västerås stadsmissions generella hållning i fråga om testamente är att testatorns 
yttersta vilja är uttryckt och därmed skall följas. Om bestridanden ändå uppstår 
samarbetar Västerås stadsmission med jurist för att reda ut de juridiska aspekterna. 
Varje bestridande kommer att bedömas från fall till fall. 

• Om gåvor/testamenten erhålls i form av aktier/aktiefonder kan dessa behållas 
kortare eller längre tid om inte detta uppenbart strider mot givarens vilja, som den är 
uttryckt i gåvobrev eller testamente. 

• Innehav av aktier i företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom tobaks-, 
alkohol-, pornografi- eller vapenindustri är inte förenligt med vår policy. Om sådana 
aktier erhålls som gåva/testamente skall de avyttras.

• Gåvor i form av fastigheter avyttras snarast möjligt och erhållet belopp används i 
enlighet med givarens önskemål.


