Insamlings- och
finansieringspolicy
Missing People Sweden

Introduktion
Missing People Sweden (Missing People) är en ideell organisation som hjälper
anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter
försvunna personer. Missing Peoples insamlings- och finansieringspolicy har till
syfte att tydliggöra hur Missing Peoples verksamhet ska finanserias och hur vi
hanterar insamlade medel.
Insamling- och finansieringspolicyn fastställdes av Missing Peoples styrelse den 18
november 2018.
Insamling
Insamling är den verksamhet som aktivt riktar in sig på att engagera och motivera
privatpersoner, företag, föreningar och andra, att på olika sätt ekonomiskt stötta
det arbete som utförs av Missing People. I insamlingsarbetet ingår att rekrytera nya
givare samt utveckla nya och befintliga kanaler och metoder för att samla in
pengar, ge gåvor och samtidigt bevara relationer med befintliga givare.
Missing People samlar in medel till verksamheten genom gåvor från allmänheten
och från företag.
Skulle en ändamålsenlig gåva skänkas till Missing People kommer gåvan att beaktas
och beslutas om i Missing Peoples styrelse. Hur en eventuell gåva har använts,
redovisas enligt FRII:s riktlinjer för ideell organisation med 90-konto. Vid en
eventuell tvist och i de fall en givare vill ha tillbaka en gåva, kommer det att
hanteras av Missing Peoples styrelse. Det är också styrelsen som kan besluta om
att neka att ta emot en gåva.
Missing People arbetar bland annat med underleverantörer som arbetar för att
företag ska skänka gåvor till organisationen. Underleverantörerna ska alltid
följa FRII:s vägledningar om insamling och ska få information om detta vid
tecknande av avtal.
I arbetet med marknadsföring och kommunikationskampanjer ska berörda personer
som syns i kampanjer och liknande skriftligen godkänna deras
medverkan. Missing People eller annan samarbetspartner (bildbyråer) för register
över berörda personers samtycke i enlighet med Dataskyddsförordningen.
Givare
Som givare betraktas en person, företag, förening eller annan som på något sätt
skänkt en summa pengar, värdepapper, lös eller fast egendom till Missing People. Vi
tar kontakt med våra givare i syfte att bibehålla och öka deras engagemang samt
ge kunskap och information om vår verksamhet.
Företagssamarbeten
Missing People samarbetar med företag som vill stödja verksamheten och få
tillgång till Missing Peoples varumärke, sk sponsring. Missing People ingår avtal med
företag som står bakom Missing Peoples värdegrund och lever upp till de
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krav Missing People ställer på samarbetsföretag. Missing People samarbetar inte
med företag inom porr-, vapen- eller tobaksindustrin. Inte heller med religiösa
samfund eller politiska partier. Företagssamarbeten regleras
i Missing Peoples insamlingspolicy för företagsgåvor och samarbeten.
Medlemsavgifter
Missing Peoples medlemmar betalar idag en årlig medlemsavgift om 250
kr/individuell medlem. Nivån på medlemsavgiften beslutas av organisationens
årsmöte.
Hantering av gåvor
Missing Peoples arbete innebär bland annat att vi säkerställer att insamlade medel
används effektivt och på bästa sätt för vår verksamhet. Missing People önskar i
regel erhålla så kallade icke öronmärkta gåvor, vilket innebär att givarens pengar
används där de gör bäst nytta och där behovet är som störst i verksamheten.
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 Missing Peoples verksamhet kan
behållas för att nyttjas i verksamheten. Innan egendom avyttras ska den värderas
av en oberoende värderingsman.
Återbetalning av gåva
Om Missing People mottar en gåva som helt eller 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 Missing People inom rimlig tid därefter, dock högst 30 dagar efter gåvan
lämnats, meddelar att denna ångrar sig, återbetalas gåvan i möjligaste mån.
Tacka nej till gåva
Missing People kan tacka nej till en gåva om givaren förbinder gåvan med önskemål
som organisationen inte kan uppfylla eller om givaren inte kan
förse Missing People med önskad information. Missing People kan också tacka nej
till gåvor som vi bedömer inte kan avyttras eller nyttjas i verksamheten eller i övrigt
inte är förenliga med organisationens värderingar och arbetssätt.
Missing People har möjlighet att neka till gåva vid stark misstanke om att
gåvogivarens verksamhet står i strid med organisationens riktlinjer, värderingar
samt om det finns misstanke att gåvans ursprung är förenad med olämplighet.
Andra skäl att neka gåva kan vara att gåvan får oönskade konsekvenser på grund
av att gåvan ges från politiska partier eller religiösa organisationer vars uppsåt är
att marknadsföra partipolitiska eller religiösa åsikter, gåvor från företag och
organisationer som bryter mot gängse riktlinjer enligt
Diskrimineringsombudsmannen eller gåvor från branscher inom porr-, tobaks- och
vapenindustrin. Missing People kan även tacka nej till gåva om den är förenad med
specifika villkor, som Missing People inte kan uppfylla eller om kostnaderna för att
ta emot gåvan inte står i rimlig proportion till gåvan i sig.
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Styrelsen har det slutliga avgörandet om det råder tveksamheter eller osäkerhet om
företag, organisation eller privatperson ska godkännas som givare, sponsor
eller samarbetspartner till Missing People.

Extern granskning
Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII)
Missing People har för avsikt att söka medlemskap i Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd (FRII) som arbetar för tryggt givande. FRII har beslutat att tillämpa en
kvalitetskod för insamlingsorganisationer. Syftet med kvalitetskoden är att öka
transparens och öppenhet inom branschen och därigenom stärka förtroendet för
de organisationer som tillämpar kvalitetskoden. För mer information om FRII,
se www.frii.se
Svensk Insamlingskontroll
Missing People har av Svensk Insamlingskontroll beviljats 90 konto. Svensk
Insamlingskontroll granskar årligen alla organisationer som innehar 90 konto, bland
annat genom att organisationer lämnar in årlig ekonomisk redovisning. Ordinarie
insamlingskonto är bg 900-5620.
Auktoriserad revisor
Missing People granskas av auktoriserad revisor och revisionsberättelsen återfinns i
årsredovisningen.
Uppföljning av policyn
Missing Peoples kansli ansvarar för uppföljning av policyn. Ytterst ansvarig för att
insamlings- och finansieringspolicyn efterlevs har Missing Peoples styrelse.
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