Till årsmötet 24 juni 2019

§17b Förslag till beslut om förändring av kodkrav D6 i
Riktlinjer för intern kontroll & styrning
Bakgrund

Giva Sverige är en branschorganisation som arbetar för tryggt givande genom att
förbättra förutsättningarna för sina medlemmar att bedriva etisk, transparent och
professionell insamling av gåvor. Därför arbetar vi med att stärka kvalitet och
styrning i insamlingsorganisationer och har utvecklat en Kvalitetskod som alla
medlemmar i Giva Sverige ska följa och på olika sätt rapportera på.
Giva Sveriges Kvalitetskod omfattar riktlinjer inom fyra områden; etik, ekonomi
(årsredovisning), effektrapport samt intern kontroll och styrning. För intern kontroll
& styrning finns Riktlinjer för intern kontroll & styrning. Dessa riktlinjer innehåller ca
50 olika krav i 6 kategorier. Ett av dessa krav under kategori Ekonomiskt ansvar, D6,
innebär att organisationen inte ska belastas med oskäliga kostnader:
Verksamheten får inte belastas med oskäliga kostnader. Minst 75 % av de totala intäkterna
ska gå till ändamålet under de tre senaste verksamhetsåren.
D6 har varit ett krav sedan riktlinjerna för intern kontroll och styrning infördes och
har sitt ursprung i motsvarande krav hos Svensk Insamlingskontroll. Tidigare har
innehav av 90-konto, som Svensk Insamlingskontroll ger ut, varit ett krav för
medlemskap i Giva Sverige. Detta krav togs bort av årsmötet 2019.
Insamlingsorganisationer ska fokusera på kvalitetsarbete och samhällsnytta

På grund av den mångfald som finns av insamlingsorganisationer vad gäller
organisationsstruktur, ändamål och på det sätt de bedriver insamling, är det inte
lämpligt att Giva Sverige som branschorganisation anger ett nyckeltal då det ger en
felaktig bild av att det går att jämföra organisationers effektivitet på det sättet. För att
insamlingsorganisationerna ska kunna bedriva etisk och effektiv insamling och visa
vilken samhällsnytta de gör måste det finnas utrymme för att planera för långsiktig
verksamhet och kunna göra investeringar. Kodkrav D6 leder tankarna till att det
finns en nivå som gäller för alla organisationer för vad som är tillräckligt stor andel
av intäkterna som går till ändamålet. Det bidrar också till att skapa en uppfattning att
det finns en direkt korrelation mellan hur stor del av intäkterna som går till
ändamålet och storleken på administrativa kostnader.

Att på detta sätt ange ett nyckeltal hjälper varken organisationer eller givarna. Giva
Sverige driver tydligt att fokus bör ligga på att organisationen bedriver
kvalitetsarbete och kan visa på samhällsnytta. Det specifika kravet om 75% behöver
därför tas bort för att Giva Sverige ska vara trovärdiga i kritiken av detta som ett
relevant mått på insamlingsorganisationernas effektivitet.
En förändring av D6 ger också möjlighet att förtydliga att medlemsorganisationer
ska följa riktlinjerna för årsredovisning enligt K3 och genom detta vara transparenta
kring intäkter och kostnader. Genom en förändring av kodkrav D6 uppnås då en
bättre koppling mellan två delar i Kvalitetskoden.

Förslag till beslut

Giva Sveriges styrelse föreslår årsmötet att:
- Besluta om att förtydligande av kodkrav D6 i Riktlinjer för intern kontroll &
styrning enligt nedan:
D6

Verksamhetens intäkter och kostnader ska redovisas transparent och vara
lättillgängligt för olika intressenter. får inte belastas med oskäliga
kostnader. Minst 75 % av de totala intäkterna ska gå till ändamålet under
de tre senaste verksamhetsåren.
Årsredovisning enligt Giva Sveriges Styrande riktlinjer för
årsredovisning enligt K3. Ekonomisk redovisning som visar att kravet
är uppfyllt, till exempel årsredovisning. Publiceras på hemsidan.

