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Ideella föreningen En Frisk Generations finansierings- och 
insamlingspolicy 

Denna policy anger ramen för hur En Frisk Generation får finansieras och tydliggör de riktlinjer 
föreningen följer för att säkerställa ekonomisk redlighet för insamling, granskning, återrapportering 
och förvaltning av medel.  
 
Ideella föreningen En Frisk Generation 
En Frisk Generation är en ideell organisation vars verksamhet bidrar till att bryta trenden med 
ojämlik hälsa genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap.  
 
En gemenskap som inte baseras på specifika färdigheter, pengar eller prestation – här kan alla 
vara med.  En Frisk Generation gör något konkret genom att två gånger i veckan skapa en lokal 
arena för positiva upplevelser och ökad kunskap inom mat och fysisk aktivitet. 

Ändamålsparagraf 
Föreningen En Frisk Generation är en förening som har till ändamål att bidra till barns fysiska och 
psykiska välmående samt sociala omsorg genom att utveckla, offentliggöra och implementera 
fungerande metoder för att främja folkhälsa och social delaktighet där behoven är som störst. 
 
Föreningen ska med sina samlade resurser i egen regi eller i samverkan med annan direkt eller 
indirekt främja det angivna ändamålet genom att anordna och testa olika såväl fysiska som 
sociala aktiviteter för familjer med barn främst i åldrarna 4 - 16 år.  
 
Föreningen En Frisk Generation är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation öppen 
för alla. Föreningens grundprinciper sammanfattas i policy- och styrdokument antagna av 
styrelsen. 

Finansiering  
En Frisk Generations verksamhet finansieras av privata företag, bidrag och offentliga medel. En 
Frisk Generation kan finansieras genom följande källor:  

• Bidrag från överstatliga organ, t ex EU  
• Bidrag från stat, kommun och region  
• Bidrag från stiftelser och fonder  
• Gåvor och samarbeten med företag  
• Gåvor från privatpersoner  
• Medlemsavgifter  

För att behålla sin oberoende ställning ska En Frisk Generation inte ta emot någon form av bidrag 
från följande organisationer:  

• Politiska partier  
• Religiösa institutioner  
• Tankesmedjor eller organisationer med tydlig och öppen anknytning till ett visst politiskt 

parti.  
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• Organisationer eller företag som bedriver opassande verksamhet, däribland nyttjar 
barnarbete, investerar i vapenhandel eller stödjer konflikter, skadar miljön i oacceptabelt 
stor utsträckning, brukar våld eller på annat vis agerar på ett sätt som ej står i enlighet 
med Förenta nationernas allmänna deklaration om mänskliga rättigheterna och 
Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna. 

Ändamål och syfte med insamling 
Insamlingens ändamål är att finansiera verksamhet som ligger i linje med föreningens vision och 
övergripande mål, vilka finns i föreningens strategidokument och verksamhetsplan. Ändamålet 
innefattar även information och kunskapsspridning gällande verksamhetens insatser, samt vilka 
resultat och förändringar dessa bidrar till. 

Allmänna krav på riktlinjer för insamling 
En Frisk Generation följer rekommenderad kvalitetskod från Giva Sverige, branschorganisationen 
för tryggt givande, med tydliga etiska krav på de insamlingsmetoder som används.   

En Frisk Generation innehar ett 90-konto och följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och 
anvisningar. Att inneha ett 90-konto är en garanti för föreningens gåvogivare att pengarna används 
på ett etiskt och ansvarsfullt sätt samt att föreningens administrations- och insamlingskostnader 
inte överstiger 25 procent av de totala intäkterna. 

En Frisk Generation tillämpar god redovisningssed av insamlade medel och kontrolleras av 
auktoriserad revisor. Revisionsberättelse återfinns i årsredovisningen. 
 
Plusgiro: 900755-0, Swish: 123 900 7550 

 
Återrapportering 
En Frisk Generation återrapporterar regelbundet verksamheten och resultatet av arbetet till 
givarna. Detta sker huvudsakligen genom hemsida, sociala medier och nyhetsbrev. Årligen 
utarbetas en årsberättelse som finns tillgänglig på www.enfriskgeneration.se 
 
Insamling 
Insamling sker riktat mot såväl privatpersoner som företag, vidare ansöker En Frisk Generation om 
stöd genom fonder, stiftelser samt andra organisationer. Som givare betraktas en person, ett 
företag eller annan verksamhet som på något sätt skänkt eller avstått en summa pengar eller annat 
av värde till En Frisk Generation. 
 

Insamlingsmetoder privatpersoner 
Gentemot privatpersoner bedrivs insamling via swish, hemsida och sociala medier. 
 
Gåvor från företag 
En Frisk Generation välkomnar gåvor från företag. Vid större samarbeten med företag skrivs 
avtal som klargör omfattning och ansvarsfördelning. En Frisk Generation har också pro bono-
samarbeten med företag som då stöttar organisationen med tjänster och produkter.  

 
Aktieutdelning 
En privatperson kan skänka sin aktieutdelning skattefritt till En Frisk Generation. 
 
Gåvor i form av fast egendom eller värdepapper 
När En Frisk Generation erhåller gåvor i form av fast egendom eller värdepapper, säljs dessa 
så snart som möjligt. En Frisk Generation tar hänsyn till donators eller testators vilja. 
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Gåvor från testamenten 
I samband med att En Frisk Generation mottar testamentariska gåvor tas alltid hänsyn till 
testators sista vilja. Som första åtgärd görs en kontroll över att testamenterade medel kan 
användas enligt testatorns sista vilja. Om det skulle visa sig att testamentet är skrivet på ett 
sådant sätt att En Frisk Generation inte kan uppfylla testatorns önskan, tas kontakt med 
dödsboet för att tacka nej till gåvan. I all vidare avveckling av boet är det tolkning av testators 
sista vilja som är vägledande. En Frisk Generation är befriat från reavinstbeskattning av 
testamenterade värdeinnehav. 
 
Tvistiga frågor 
En Frisk Generations generella hållning i testamentesfrågor är att testatorns yttersta vilja är 
uttryckt och därmed ska följas. Om bestridanden ändå uppstår, samarbetar En Frisk 
Generation med en jurist för att reda ut de juridiska aspekterna. Varje bestridande bedöms 
från fall till fall. Övriga tvister och bestridanden behandlas på samma sätt. 

 
Ändamålsbestämda gåvor 
En Frisk Generation önskar i möjligaste mån att erhålla icke-öronmärkta gåvor, vilket innebär att 
givarens pengar används där de gör bäst nytta och där behovet är som störst i verksamheten. En 
Frisk Generation kan om så önskas ha direkt dialog med givaren om vilka projekt som är aktuella. 
Om givaren önskar ge ändamålsbestämd gåva dokumenteras detta genom 
avtal/överenskommelse. Gåvan budgeteras på önskat projekt/ändamål och återrapporteras, som 
avtalats, till givaren då pengarna bokförts och kostnadsförts enligt projektplan.  
 
Förvaltning av tillgångar 
En Frisk Generations tillgångar skall förvaltas på betryggande sätt i enlighet med den Ideella 
föreningen En Frisk Generations stadgar. Till föreningen hörande värdehandlingar skall i 
föreningens namn förvaras i bank eller fond. 
 
Tacka nej till gåva 
En Frisk Generation kan tacka nej till en gåva om givarens önskemål inte kan tillgodoses gällande 
ändamål samt av etiska skäl. 
 
Återbetalning av gåva 
Om En Frisk Generation mottar en gåva som helt uppenbart avser en annan organisation 
återbetalas gåvan omgående till gåvogivaren så att denne i sin tur kan överföra gåvan till korrekt 
mottagare. Om en givare som nyligen skänkt en gåva till En Frisk Generation inom rimlig tid därefter 
meddelar att denna ångrar sig, återbetalas gåvan i möjligaste mån. 
 
Minderåriga i insamlingsarbetet 
En Frisk Generation vänder sig inte aktivt i marknadsföringsaktiviteter till barn under 18 år. En Frisk 
Generation använder inte minderåriga i insamlingsarbetet.  
 
Respekt för givarens integritet 
En Frisk Generation följer dataskyddsförordningen (GDPR), vilket innebär att givarens integritet 
skyddas. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög sekretess och säkerhet. Givaren har 
rätt att när som helst kontrollera och revidera vilka uppgifter som lagrade i föreningens 
kontaktregister. 
 
Bilder och text i insamlingsarbetet 
All insamling ska ske med största respekt för och hänsyn till de medverkande. Alla bilder som 
publiceras följer lagar och regler inom området. En Frisk Generation inhämtar alltid skriftligt 
samtycke från den avbildade personen och/eller dess målsman före publicering av personbilder. 
Detta gäller även texter som berättar om personer. 
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Hantering av klagomål och/eller frågor  
En Frisk Generation hanterar frågor och klagomål på ett professionellt sätt och med hög prioritet. 
Enklare frågor besvaras omgående per telefon eller e-post. Mer omfattande frågor samt klagomål 
hanteras vid behov av generalsekreterare.  

Efterlevnad och översyn 
En Frisk Generations generalsekreterare ansvarar för uppföljning av policyn. Finansierings- och 
insamlingspolicyn uppdateras årligen och fastställs av den Ideella föreningen En Frisk Generations 
styrelse.  


