
 

 

 Insamlingspolicy   
 

Prostatacancerförbundet/ Prostatacancerfonden 
Prostatacancerförbundets/Prostatacancerfondens insamlingspolicy syftar till att tydliggöra 
förhållningssätt och stärka givarnas möjlighet till insyn och förtroende för 
Prostatacancerförbundets/Prostatacancerfondens insamlingsarbete. 

 

1. Övergripande information 
Prostatacancerförbundet är en ideell organisation (org.nr. 857209-1422) som arbetar för att bidra 
till och verka för bekämpandet av prostatacancer. Insamlingen har en central betydelse i det 
arbetet. Insamlade medel går till Prostatacancerfondens tre ändamål:  

• Forskning och utveckling i kampen mot prostatacancer. 
• Stipendier för kompetensutveckling inom prostatacancervård. 
• Opinionsbildning för jämlik och bättre prostatacancervård. 

Prostatacancerförbundets insamlingspolicy har sin utgångspunkt i de värderingar som 
organisationen står för. Prostatacancerförbundet följer Svensk Insamlingskontrolls regler för 
insamling och innehar 90-konto som bevis på seriositeten. All insamling tar hänsyn till vid var 
tid gällande regleringar i EU:s dataskyddsförordning och marknadsföringslagen, i de fall dessa 
behöver beaktas. Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen är lättillgängliga för givare och 
allmänhet. Vi redovisar utdelade forskningsanslag och mottagare på vår hemsida med 
beskrivning av forskningsprojekten som vi stöder. 

 

2. Prostatacancerförbundets ansvar 
Prostatacancerförbundet tar ansvar för att behandla givare, företag och andra som vill ge gåvor 
till Prostatacancerförbundet/Prostatacancerfonden med respekt, etiskt korrekt, öppet, ärligt och 
transparent, dvs. öppet redovisa för intressenter hur vi arbetar och ändamålet för gåvorna. 

Medel som förvaltas av Prostatacancerförbundet placeras i enlighet med antagen 
placeringspolicy (se separat dokument ”Placeringspolicy”). 

Prostatacancerförbundet/Prostatacancerfonden lagrar inte personuppgifter från givare annat än 
de uppgifter som krävs enligt bokföringslagen och eventuellt andra lagar och regler som vi måste 
följa. Våra givare har rätt att vara anonyma. Erhållna personuppgifter används endast i vår egen 
administration för att fullgöra våra åtaganden med att skicka tackbrev och minnesblad.  

2.1 Svensk Insamlingskontroll logotype (90-konto) 
I vår externa insamlingskommunikation finns alltid Svensk Insamlingskontrolls logotyp, 90-
konto med. Detta för att förmedla att vi följer Svensk Insamlingskontrolls regelverk för tryggt 
och säkert givande samt att det ingår i Svensk Insamlingskontrolls regelverk att logotypen alltid 
ska vara med om möjligt. 



 

 

2.2 Redovisning av insamlade medel, kostnader och utdelade medel  
Insamlade medel, kostnader och utdelade medel redovisas årligen i Prostatacancerförbundets 
årsredovisning som kan laddas ner från prostatacancerforbundet.se. 

2.3 Möjlighet att tacka nej till gåvor och samarbeten 

Prostatacancerförbundet/Prostatacancerfonden tackar nej till gåvor som inte överensstämmer 
med våra värderingar, etiska riktlinjer och arbetssätt. Detta innebär att vi tackar nej till gåvor 
från verksamheter som ägnar sig åt exempelvis alkoholförsäljning, krigsmateriel, med mera.  

2.4 Minderåriga i insamlingsarbetet 
Ingen insamling är riktad till barn. Gymnasieelever kan via Ung Företagsamhet (UF) lämna gåva 
till Prostatacancerfonden och det samarbetet regleras via ett separat UF-avtal. 

 

3 Våra givares rättigheter 

 
3.1 Frågor och synpunkter rörande insamlings- och kampanjarbetet 
Synpunkter på Prostatacancerförbundets/Prostatacancerfondens insamlingsaktiviteter hanteras 
genom personlig kontakt. Varje fråga angående kampanj-, marknads- och insamlingsarbetet 
behandlas med respekt och besvaras så skyndsamt som möjligt. 

3.2 Återbetalning av gåvor 
Prostatacancerförbundet/Prostatacancerfonden respekterar givarens önskemål om återbetalning. 
När en gåva uppenbart kommit fel (bedömt utifrån referens på inbetalningen) eller när det finns 
misstanke om givarens intention eller då givaren själv så önskar, återbetalar vi gåvan till det 
konto varifrån den betalats. Detta sker genom kontakt och i samförstånd med givaren. 
Återbetalning ska ske skyndsamt till det konto varifrån pengarna skänkts. 

3.3 Gåvor till särskilda ändamål 
Prostatacancerfonden öronmärker som regel inte gåvor (ändamålsbestämda gåvor) direkt till 
specifika forskningsprojekt, tjänster eller andra ändamål.  

Prostatacancerförbundet/Prostatacancerfonden har inrättat ett Forskningsråd med externa högt 
meriterade forskare/professorer/läkare inom prostatacancerområdet som bedömer inkomna 
anslagsansökningar och föreslår vilka som ska beviljas forskningsanslag. 

Arbetet med ansökningar och utdelning av anslag följer en noga utarbetad process.  

3.4 Tack för arv och gåvor 
Vi tackar på lämpligt sätt för mottagna arv och gåvor. 

 

4 Prostatacancerförbundets ansvar och hantering av större gåvor 

 
4.1 Testamenten och avyttrande av egendom 
Alla arv och gåvor går oavkortat till Prostatacancerfonden. I det fall Prostatacancerförbundet/ 
Prostatacancerfonden får som gåva eller ärver värdepapper, fastigheter eller annan egendom 
kommer dessa att avyttras på ett ansvarsfullt och professionellt sätt till marknadsmässigt pris. 
(Prostatacancerförbundet/Prostatacancerfonden är inte skattskyldig för kapitalinkomster eller 
vinst vid försäljning.) 



 

 

4.2 Tvistiga testamentsgåvor 
Beträffande eventuella tvister gällande testamenten är Prostatacancerförbundets ansvar ytterst 
mot testatorn och hans eller hennes vilja. Vi följer därför det tankesätt som finns i svensk lag, att 
det är den som klandrar testamentet som har bevisbördan för att visa på brister i testamentet. 

4.3 Fondering/placeringar och avyttringar 
För information om hur gåvor fonderas och placeras hänvisar vi till Prostatacancerförbundets 
placeringspolicy (se separat dokument). 

 

5 Företagssamarbeten och lotterier 

 
5.1 Företagssamarbeten 
De företag Prostatacancerförbundet samarbetar med ska ha varumärke och värderingar som 
stämmer överens med vår verksamhet och vårt uppdrag med att bekämpa Prostatacancer. 

5.2 Lotterier 
Prostatacancerförbundet är förmånstagare till Datumlotteriet, Bonuslotten och Guldlotten som 
drivs av Lottericentralen och står under översyn av Spelinspektionen. Vidare är 
Prostatacancerförbundet medlem i Folkspel och mottagare av del av överskottet från försäljning 
av Bingolotto och Sverigelotten. 
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