Insamlingspolicy
Denna policy är antagen av styrelsen för Stiftelsen Teskedsorden vid styrelsemöte 16/9 – 2014, uppdaterad
16/9 – 2020 och gäller tillsvidare. Det är generalsekreterarens uppgift att se till att policyn föreläggs styrelsen
och revideras om så krävs.

Teskedsordens uppdrag är att arbeta för ökad tolerans och respekt människor emellan.
Verksamheten riktar sig främst till barn och unga. För detta mottar stiftelsen gåvor och bidrag
från privatpersoner, företag, organisationer, stiftelser och statliga myndigheter. Verksamheten
bedriver insamlingsarbete på olika sätt, genom SMS-insamling till 90-kontot, rekrytering av
månadsgivare via autogiro, företagssamarbeten samt projektansökningar från fonder och
stiftelser etc. Verksamheten finansieras också genom försäljning av en liten silversked som är
Teskedsordens särskilda kännetecken.
Intäkterna fördelas efter behov och till de projekt som styrelsen har beslutat om. Teskedsorden
strävar efter att hålla ned de administrativa kostnaderna så att så stor del som möjligt av de
insamlade pengarna går till ändamålet. Intäkter och kostnader redovisas årligen och finns att
ta del av i årsredovisningen.

Riktlinjer
Grundläggande för Teskedsordens insamlingsarbete är att det sker med respekt för den
enskilde givaren. Insamlingsmetoden grundas på god etik och på öppenhet, ärlighet och
transparens. Alla gåvor är frivilliga och sker via Teskedsordens 90-konto. Verksamheten står
under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll som granskar att medlen går till ändamålet och att
gränsen för administrationskostnader inte överskrids. Teskedsorden är också medlem av Giva
Sverige och tillämpar den kvalitetskod som Giva Sverige har antagit. Auktoriserad revisor
granskar att organisationen följer kvalitetskoden.

Återbetalning
Teskedsorden återbetalar snarast mottagen gåva om det tydligt framgår att gåvan var
avsedd för någon annan. I händelse av att gåvogivaren ångrar sig sker återbetalning
förutsatt att givaren meddelar detta inom rimlig tid.
Hantering av ändamålsbestämda gåvor
Teskedsorden kan ta emot gåvor riktade till specifika ändamål. Om en gåva skänkts till ett
visst projekt ska gåvan användas till just det ändamålet. Kan önskemålet inte uppfyllas skall
gåvogivaren omedelbart vidtalas och gåvan återlämnas, såvida överenskommelse om
förändrat ändamål inte kan ske. Bidrag tillägnade särskilda projekt mottagna av stiftelser och
fonder etc. redovisas i enlighet med respektive bidragsgivares egna specifika krav.

Nekande av gåva
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Teskedsorden har rätt att neka till gåva om det finns misstanke om att gåvogivarens
värderingar eller verksamhet står i strid med organisationens värderingar eller om det finns
misstanke om att gåvan har ett olämpligt ursprung. Teskedsorden kan även tacka nej till en
gåva om gåvogivaren anger specifika krav som organisationen inte kan eller vill uppfylla.
Om Teskedsorden erhåller enskilda värdepapper eller annan gåva/donation som strider mot
organisationens kapitalplaceringspolicy ska dessa omedelbart omplaceras/avyttras. Om det
finns villkor i denna gåva som strider mot möjligheten att följa denna policy skall Teskedsorden
neka gåvan/donationen.
Övriga skäl att tacka nej till gåva kan vara att gåvan får oönskade konsekvenser eller om
den består av t.ex. fast egendom eller varor som Teskedsorden ej kan nyttja, avyttra eller som
binder organisationen med kostnader som ej står i proportion till gåvans värde.

Tvistiga gåvor
Teskedsorden vill bemöta varje givare med respekt och tar alla klagomål på allvar. Uppstår
problem försöker vi reda ut det och om bestridanden uppstår, tar Teskedsorden hjälp av jurist
för att reda ut de juridiska aspekterna.

Hantering av gåvor i form av fast egendom
Fastigheter som erhålls via gåva, donation eller testamente avyttras snarast möjligt om inte
den mottagna egendomen kan fylla ett behov i organisationens verksamhet.
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