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Insamlingspolicy 
1. Bakgrund 

Jontefondens insamlingsstiftelse är en politiskt och religiöst obunden 
insamlingsstiftelse med verksamhet i Sverige. Vi arbetar med att stödja och främja 
åtgärder till förmån för barn som har eller ska transplantera organ och deras syskon, 
och därvid särskilt åtgärder som skapar guldkant på dessa barns annars svåra 
vardag. Som en del i detta arbete  så är vår ambition att samarbeta med samtliga 
barn och ungdomskliniker som behandlar dessa barn i Sverige. Vår verksamhet att 
till stor del uppbyggd på frivillig och volontär basis men även insamlade medel och 
samarbeten med företag har en central roll för att uppfylla ändamålet. 
 
Jontefondens insamlingspolicy har till syfte att beskriva hur insamlingen ska 
bedrivas. 
 
Vi arbetar ständigt med denna policy och ser över den kontinuerligt.  
 

2. Insamling 
Insamling är den verksamhet som riktar in sig på att engagera och motivera 
privatpersoner och företag att ekonomiskt stötta det arbete som utförs av 
Jontefonden. I insamlingsarbetet ingår att rekrytera nya givare, utveckla nya och 
befintliga produkter, kanaler och metoder för att samla in pengar och bevara 
relationer med befintliga givare. 
 

3. Extern granskning 
3.1 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd – FRII 

 
Jontefonden är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd – FRII, som 
arbetar för tryggt givande. FRII har beslutat att tillämpa en kvalitetskod för 
insamlingsorganisationer för att öka transparens och öppenhet inom 
branschen för att stärka förtroendet för de organisationer som tillämpar 
kvalitetskoden. Jontefonden tillämpar kvalitetskoden. För mer info se 
www.frii.se 
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3.2 Svensk insamlingskontroll 
 
Jontefonden har beviljats 90-konto. Stiftelsen kontrolleras därmed av svensk 
insamlingskontroll. 

3.3 Länsstyrelsen 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län är både tillsynsmyndighet och 
registreringsmyndighet för Jontefondens Insamlingsstiftelse. 

3.4 Auktoriserad revisor 
 
Jontefonden granskas av en auktoriserad revisor och dennes 
revisionsberättelse återfinns i vår årsredovisning. 

4. Givare 
Vi tar kontakt med våra givare på olika sätt med syftet att öka deras engagemang 
samt för att de dem kunskap om vår verksamhet och vårt syfte. 
 
4.1 Företagssamarbeten 

Företag spelar viktig roll i vårt arbete för såväl insamling som för att lyfta det 
sociala engagemanget i samhället.  

Jontefonden uppmärksammar och uppmuntrar företag som vill ta ett socialt 
engagemang för barn och söker aktivt samarbete med företag som vill 
medverka till att stärka Jontefondens verksamhet.  

Varje större centralt samarbete regleras i avtal. I avtalet regleras villkor som 
innebär hur företaget kan använda Jontefondens logotype och/eller namn.  I 
ett företagssamarbete med en överenskommen motprestation från 
Jontefonden ska det samlade värdet av samarbetet överstiga de för 
Jontefonden totala kostnader för detta samarbete.  

Jontefonden rekommenderar eller företräder inte enskilda företag, produkter 
eller tjänster. Jontefonden får aldrig användas som garant för ett företags 
verksamhet. 

Företagsgåva som inte kräver motprestation från Jontefonden, behandlas som 
gåva och definieras inte som ett företagssamarbete. Givarens grunder för 



5 

gåva ska inte ifrågasättas. Vid gåva till Jontefonden tar Jontefonden i regel 
inte ställning till givarens motiv. 

4.2 Hantering av gåvor 

Jontefondens arbete innebär bland annat att vi säkerställer att insamlade 
pengar används effektivt för vår verksamhet. Jontefonden önskar i regel 
endast erhålla så kallade icke-öronmärkta gåvor, vilket innebär att givarens 
pengar får användas där de bäst gör nytta och där behovet är störst i 
Jontefondens verksamhet.  

Gåvor som erhålls i form av värdepapper, fast eller lös egendom avyttras 
snarast på ett ansvarsfullt och professionellt sätt. Lös egendom som skänkts 
för att nyttjas i verksamheten och som bedöms vara till nytta för 
Jontefondens verksahet kan behållas för att nyttjas i verksamheten. Innan 
egendom avyttras ska den värderas av en oberoende värderingsman. 
Jontefonden har en placeringspolicy med tydliga riktlinjer för hantering av 
värdepapper och likvida medel. 

4.3 Hantering kring insamling 

Jontefonden har som målsättning att förfrågningar via brev, telefonsamtal och 
epostmeddelanden skall besvaras skyndsamt. 

4.4 Återbetalning 

Om Jontefonden mottar en gåva som helt uppenbart avser en annan 
organisation återbetalar vi omgående gåvan till gåvogivaren så att denne i sin 
tur kan överföra gåvan till korrekt mottagare. 

Om en givare som nyligen skänkt en gåva till Jontefonden inom rimlig tid 
därefter, dock högst 30 dagar  efter gåvan lämnats, meddelar att denna 
ångrar sig, återbetalas gåvan i möjligaste mån.  
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4.5 Tacka nej till gåva 

Jontefonden kan tacka nej till en gåva om givaren förbinder gåvan med 
önskemål vi inte kan uppfylla eller om givaren inte kan förse Jontefonden med 
önskad information. Jontefonden kan också tacka nej till gåvor vi inte 
bedömer kan avyttras eller nyttjas i verksamheten eller i övrigt inte är 
förenligt med Jontefondens värderingar och arbetssätt. 

4.6 Minderåriga i insamlingsarbetet 

Jontefonden tar inte initiativ till att engagera minderåriga i insamlingsarbetet. 
Vi vänder oss inte heller aktivt i marknadsföring till barn, det vill säga till barn 
under 18 år. 

 

5. Kommunikation med givare 

När en givare skänker en minnes- eller gratulationsgåva sänds alltid ett minnes- eller 
gratulationsblad till hänvisad mottagare. Mottagaren får endast uppgift om för- och 
efternamn på den/de som skänkt gåvan. Uppgift om adress, gåvobelopp eller övriga 
personuppgifter på givaren lämnas ej ut.  Givarens personuppgifter lämnas inte ut 
till någon annan tredje part. 

 

6. Insamlingskanaler 
För att nå så många människor som möjligt på det sätt som bäst passar respektive 
givare arbetar Jontefonden med olika insamlingskanaler, på ett så kostnadseffektivt 
sätt som möjligt.  
 

7. Bild och text i insamlingsarbetet 
Alla bilder som publiceras följer lagar och regler inom området. Jontefonden 
inhämtar alltid skriftligt samtycke från den avbildade personen och/eller dess 
målsman före publicering av personbilder. Detta gäller även texter som berättar om 
personer. Vår ambition är att publicera positiva bilder i insamlingsarbetet.  

________________________________________ 

 


