Insamlings- och placeringspolicy
Insamling
Policyn tydliggör för våra givare vilka principer som gäller för Schizofreniförbundets
insamlingsverksamhet samt placeringen av schizofrenifondens medel. Hur vi samlar in pengar och
hanterar gåvor. Insamlingspolicyn ger också vägledning till anställda inom Schizofreniförbundet,
medlemmar och andra som deltar i vårt insamlings- och förvaltningsarbete.

Giva Sverige och Svensk Insamlingskontroll
Branschorganisationen Giva Sverige. Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, verkar för en etisk och
professionell insamling under ledorden respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet.
Schizofreniförbundet följer och rapporterar på Giva Sveriges kvalitetskod. Schizofreniförbundet har
ett så kallat 90-konto Schizofrenifonden som beviljas av Svensk Insamlingskontroll. För att beviljas ett
90-konto måste man säkerställa att all insamlingsverksamhet håller hög kvalitet och att minst 75
procent av insamlade gåvor når ändamålet.

Beskrivning av Schizofreniförbundets insamlingsverksamhet
Schizofreniförbundet vänder sig till både privatpersoner och företag i insamlingsarbetet.
Schizofreniförbundet använder olika insamlingsmetoder och provar nya för att effektivisera
insamlingsarbetet och minska kostnaderna.

Som givare ska du alltid kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter
Schizofreniförbundet behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen GDPR. Vårt
givarregister personnummersätts löpande och månatliga aviseringar görs mot SPAR för att säkerställa
en god adresskvalitet. Som givare har du alltid möjlighet att ändra eller avsluta ditt engagemang
gentemot Schizofreniförbundet.

Öronmärkning av gåvor
Schizofreniförbundet öronmärker i regel inte gåvor till specifik verksamhet om inte i särskilda fall då
givaren har särskilda önskemål
Vi strävar i allt vi gör efter att hålla nere våra administrativa kostnader och att arbeta effektivt för att
nå resultat för personer med schizofreni och liknande psykossjukdomar. Gåvor används i enlighet
med vårt ändamål och där vi bedömer att de gör störst nytta.

Testamenten
Schizofrenifonden är befriad från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar och kapitalvinster. Det
innebär att hela värdet av en fastighet, aktiepost eller fondandel kommer vår verksamhet via
Schizofrenifonden till godo.

Tacka nej till gåvor
Utan gåvor skulle Schizofrenifondens verksamhet inte kunna bedrivas. Trots det förbehåller vi oss
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rätten att tacka nej till gåvor. Det kan till exempel gälla gåvor från företag, organisationer eller
politiska partier som inte uppfyller Schizofreniförbundets etiska regler.

Gåvor i form av fast egendom och värdepapper
Fast egendom värderas professionellt och säljs snarast möjligt. Värdepapper säljs skyndsamt.

Uppföljning av policyn
Schizofreniförbundet ansvarar för uppföljning av policyn, den uppdateras årligen och fastställs av
Schizofreniförbundets styrelse.

Placering
Målet med placeringen av dessa medel är att uppnå avkastning till ett mycket lågt risktagande.
Intern ansvarsfördelning
Styrelsen är ytterst ansvarig för placeringen av fondens medel. Styrelsen har möjlighet att
delegera denna uppgift.
Etiska regler
Vid placeringar ställs höga etiska krav med avseende på placeringarna. Vid eventuella aktier och
aktierelaterade finansiella instrument skall dessa förvaltas av företag som inte bryter mot FN:s
förklaring om Mänskliga Rättigheter eller ILO:s åtta kärnkonventioner. Det betyder bland annat
att företagen i sin verksamhet verkar för goda arbetsvillkor, god arbetsmiljö, fackliga rättigheter
och inte accepterar diskriminering eller barnarbete. Förvaltarna skall bedriva ett för sin bransch
relevant miljöarbete och arbeta med sina miljörelaterade risker och möjligheter.
De etiska kraven innebär även att de bolag som investeras i endast i ringa omfattning
får bedriva tillverkning eller försäljning av krigsmateriel, tobaksprodukter och alkoholhaltiga
drycker. Från investeringar i företag som bedriver pornografisk verksamhet och tillverkning eller
försäljning av vapen avstås helt.
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