Finansieringspolicy för Giva Sverige
Denna policy är antagen av Giva Sveriges styrelse vid styrelsemöte den 9 februari 2015 och
senast genomgången vid styrelsemöte 11 februari 2021.
Denna policy reglerar hur Giva Sverige finansierar sin verksamhet och anger vem
som äger rätten att fatta beslut inom ramen för de olika finansieringsformerna.
Medlemsavgifter – Giva Sveriges huvudsakliga finansieringskälla
Giva Sverige är en medlemsorganisation och den huvudsakliga finansieringen
kommer från medlemmarna. Medlemsavgiften är uppdelad på en fast och en rörlig
del. Den fasta delen är densamma för alla medlemmar, medan den rörliga beräknas i
procent på insamlade medel.
Nivån på medlemsavgifterna fastställs av Giva Sveriges årsmöte.
Utbildningar
Giva Sverige anordnar varje år en mängd kurser, konferenser och seminarier för sina
medlemmar och andra intressenter. En del av utbildningsutbudet är gratis för
deltagarna, men för merparten av utbildningarna tar Giva Sverige ut en avgift som är
något högre än den faktiska kostnaden för utbildningen. Utbildningsverksamheten
är en viktig del av Giva Sveriges finansiering.
Generalsekreteraren fastställer nivån på avgifterna i utifrån Giva Sveriges budget.
Partners, sponsoring och pro-bono
Samverkan med olika intressenter fyller en viktig funktion för att få tillgång till
kunskap för Giva Sverige eller för våra medlemmar. Det erbjuder också en
finansieringsmöjlighet då företag och andra kan medverka som t ex utställare eller
sponsorer, eller göra uppdrag pro-bono. Giva Sveriges motprestation består vanligen
av möjligheten för företagen att kommunicera med Giva Sveriges medlemmar via
olika kanaler. Giva Sverige rekommenderar aldrig ett specifikt företag eller dess
tjänster/produkter till sina medlemmar och ett avtal får därför aldrig innehålla den
typen av överenskommelser.
Generalsekreteraren tecknar avtal upp till ett värde av 100 000 kr. Vid värden
däröver tecknar två firmatecknare i förening.

Antagen av Giva Sveriges styrelse 9 feb 2015. Senast genomgången 11 februari 2021.

Extra bidrag från medlemsorganisationer
Giva Sverige kan anordna specifika kampanjer och projekt för att driva olika frågor
som direkt stödjer medlemmarna eller förbättra förutsättningarna för insamling av
gåvor. Det kan vara projekt som löper över en längre period, men även kortare
punktinsatser. För att finansiera sådana uppdrag kan extra bidrag från
medlemsorganisationerna krävas. Detta är ett sätt att finansiera projekt som anses ha
stor medlemsnytta eller på annat sätt är viktiga, men som inte täcks av ordinarie
budget.
Giva Sveriges styrelse fattar principbeslut om att tillfråga medlemmar om eventuella
extra bidrag. Generalsekreteraren fattar beslut om vilka som tillfrågas och i vilken
omfattning.
Andra finansiärer och finansieringsformer
När det finns möjlighet för vissa projekt eller andra deluppdrag inom Giva Sveriges
verksamhetsområden att finansieras helt eller delvis via bidrag eller stöd från externa
finansiärer, t ex stiftelser eller offentliga källor, kan detta göras.
Giva Sveriges styrelse fattar beslut i varje enskilt fall om sådan finansiering.
Andra finansieringsformer än ovanstående beslutas från fall till fall av Giva Sveriges
styrelse.

