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Insamlingspolicy

Ronald McDonald Barnfonds Insamlingspolicy ska tydliggöra hur vi förhåller oss 
till insamlingsarbete och stärka givarnas möjlighet till insyn i vårt insamlingsarbete. 
Ronald McDonald Barnfonds insamlingspolicy har sin utgångspunkt i de 
värderingar som organisationen står för. 

Ronald McDonald Barnfond följer Svensk Insamlingskontrolls regler för stiftelser 
som har 90-konto och som därmed ska trygga givaren i att gåvor tillfaller 
stiftelsens ändamål. All insamling ska ta hänsyn till vid var tid gällande regleringar i 
EU:s dataskyddsförordning och marknadsföringslagen, i de fall dessa behöver 
beaktas. Årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse ska vara 
lättillgängliga för givaren och allmänheten. Ronald McDonald Barnfond publicerar 
dessa på vår websida ronaldmcdonaldbarnfond.se

Grundläggande insamlingsarbete
Insamlingsarbetet skall ske med respekt för den enskilde givaren och följa 
stiftelsens stadgar. Information i samband med insamling skall vara etiskt och 
sakligt korrekt samt på ett ärligt och transparent sätt tydliggöra hur vi arbetar samt 
gåvornas ändamål.

En gåva är alltid frivillig och vi följer de lagar, regler och riktlinjer som finns inom 
området, definierade av Svensk Insamlingskontroll.

Ronald McDonald Barnfonds givare är avgörande i kampen för att alla sjuka barn  
ska ha möjlighet att vara med sin familj. Därför är det viktigt att givaren känner sig 
trygg med hur vi hanterar såväl gåvor som personuppgifter. Alla personuppgifter 
behandlas konfidentiellt i enlighet med vår integritetspolicy och med EU:s lagar 
och regleringar om personuppgiftsskydd (GDPR).

Organisationen lämnar inte ut uppgifter till tredje part. Den enskilde givarens namn 
publiceras inte utan givarens medgivande.

Uppgifterna sparas i vår databas utan extern insyn och skyddas med separat 
inloggning som endast berörda anställda i organisationen har tillgång till. 
Organisationen är öppen för nya insamlingssätt så länge de överensstämmer med 
denna insamlingspolicy.

Vilka är givarna
Organisationen samlar in pengar från privatpersoner och företag. I särskilda fall 
kan även ansökan om bidrag skickas till verksamheten från stiftelser, fonder och 
andra välgörenhetsorganisationer.



Nekande av gåva
Ronald McDonald Barnfond förbehåller sig rätten att tacka nej till gåvor, 
samarbeten och insamlingar som inte överensstämmer med våra grundläggande 
värderingar eller på annat sätt kan tänkas ska organisationen, vårt renommé eller 
varumärke. 

Etiska riktlinjer för insamling
Ronald McDonald Barnfond tar inte emot gåvor från och samarbetare inte med 
företag eller organisationer som:
- medverkar i olaglig, korrupt eller oetisk verksamhet eller är utsatt för sanktioner 
från FN, EU eller USA.
- har sin verksamhet inom vapen eller pornografibranschen.
- har sin huvudsakliga verksamhet inom alkohol- eller tobaks- eller spelbranschen 
(undantaget spelformen ”spel för allmännyttiga ändamål”).

Vi återbetalar pengar om det kommer till vår vetskap att vi har fått in gåvor från 
företag eller organisationer som beskrivs enligt ovan.

Vi tar heller inte emot gåvor från politiska partier, då vi inte vill riskera att det kan 
uppfattas som att vi skulle styras av politiska intressen. Undantag är minnesgåvor 
och anmälningsavgifter till event. Vi tar emot gåvor från privatpersoner även om 
de är medlemmar i ett politiskt parti. Andra skäl att tacka nej till en gåva är om den 
är förenad med specifika villkor, som inte kan uppfyllas eller om kostnaderna för 
att ta emot gåvan inte står i rimlig proportion till gåvan i sig.

Gåvor i form av fast och lös egendom samt värdepapper
Testamenten och värdepapper som kommer Ronald McDonald Barnfond till del 
ska så snart som möjligt vid lämpligt tillfälle omsättas i kontanter. Även gåvor i 
form av fast och lös egendom ska omsättas till kontanter, om inte avsikten är att 
gåvan ska användas av drabbade familjer. 

Avyttring av fast och lös egendom ska ske på ett korrekt sätt där alla steg i 
processen tydligt dokumenteras. Givarens eventuella önskemål ska beaktas så att 
så mycket som möjligt av gåvans värde kommer Ronald McDonald Barnfond till 
del.

Avyttring av egendom ska ske på ett sådant sätt att Ronald McDonald Barnfond 
inte riskerar att drabbas av ansvar kopplat till egendomen, dess skick, eller 
åtgärder som eventuellt måste vidtas efter det att avyttrandet skett.

Eventuella tvister vid testamenten som kommer Ronald McDonald Barnfond till 
del och där annan part väcker klander hanteras med hjälp av juridisk expertis och 
med målsättningen att fullt ut respektera den avlidnes vilja.



Öronmärkta gåvor
Organisationen tar emot öronmärkta gåvor inom ramen för Ronald McDonald 
Barnfonds ändamål samt till specifika Ronald McDonald Hus i Sverige. 

Återbetalning av gåva
Ronald McDonald Barnfond återbetalar gåva om givaren ångrar sig, förutsatt att 
detta sker inom en månad.

Om en gåva uppenbart kommit fel (bedömt utifrån texten på inbetalningskortet) 
återbetalar vi gåvan. Vi återbetalar även gåvor med särskilda ändamål, som 
stiftelsen inte kan uppfylla.

Minderåriga i insamlingsarbetet
Ronald McDonald Barnfond tar inte initiativ till att engagera minderåriga i 
insamlingsarbetet. Om ett initiativ kommer från minderårig att samla in pengar till 
organisationen kan det ske genom till exempel skola, idrottsklubb, scoutkår etc. 
förutsatt att en vuxen person står som ansvarig för insamlingen. Insamlings-
kampanjer riktade till barn under 18 år förekommer inte.

Bild och text i insamlingsarbetet
Alla bilder som publiceras måste följa gällande lagar och regler inom området. 
När personbilder publiceras måste personen/personerna ifråga alltid godkänna 
den aktuella publiceringen. Detta gäller även texter som berättar om 
personen/personerna. När det gäller bilder av minderåriga ska vårdnadshavare 
godkänna text och bild för publicering. Texter i brev, annonser och informationen 
vid telefonkontakter skall alltid sakliga och tydliga.

Frågor och klagomål
Ronald McDonald Barnfond bemöter och besvarar alla frågor och klagomål från 
givare på ett respektfullt och tillmötesgående sätt. Frågor och klagomål som 
kommer via telefon eller personligen, besvaras om möjligt omedelbart. De frågor 
och klagomål som kommer skriftligen besvaras snarast möjligt.

Information och återrapportering
Ronald McDonald Barnfond återrapporterar vad inkomna medel använts till via 
information på hemsida, i sociala medier och via utskick samt via förvaltnings-
berättelsen som ingår i organisationens årsredovisning.


