Policy för kompensation för förtroendevalda och andra
arbetsinsatser för Giva Sverige
Denna policy är antagen av Giva Sveriges styrelse vid styrelsemöte den 11 juni 2018. Senast
genomgången vid styrelsemöte 11 februari 2021.
Denna policy reglerar hur Giva Sverige kompenserar medlemmar då deras
medarbetare är förtroendevalda i Giva Sverige eller är aktiva i arbets- och/eller
referensgrupper.
Giva Sverige är en ideell förening som arbetar för att förbättra förutsättningarna för
medlemmarna att samla in pengar på ett förtroendeingivande sätt. En central och
viktig del i det arbetet är att medlemmarnas medarbetare är aktiva både som
förtroendevalda i föreningen och i olika arbets- och referensgrupper.
Syftet med denna policy är att vara en grund för hur Giva Sveriges kan kompensera
personer som är:
1. Förtroendevalda
2. Aktiva i arbets- och referensgrupper
1. Förtroendevalda

Styrelseledamöter
Ledamöter i Giva Sveriges styrelse får möjlighet att årligen delta i Giva Sveriges
utbildningar (upp till två dagar) eller Insamlingsforum kostnadsfritt. Detta är viktigt
för att både öka kunskapen inom olika områden hos styrelsen och för att styrelsen
ska möta medlemmar i olika sammanhang.
Ledamöter i Giva Sveriges styrelse kan erbjudas att delta i en extern konferens eller
utbildning som en del i styrelsens omvärldsbevakning och kompetensutveckling.
Ordföranden eller någon som styrelsen utser kan delta i internationell konferens med
koppling till någon av Giva Sveriges prioriterade frågor. Den som deltar ska
återrapportera till övriga styrelsen efter konferensen för att bidra till
kunskapsöverföring.
Vilken/vilka konferenser samt vem/vilka som bör delta planeras som en del i Giva
Sveriges verksamhetsplanering och budget. Det kan dock också ske löpande under
året utifrån möjligheter som erbjuds.
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För ledamot vars organisation inte har möjlighet att bekosta medverkan helt eller
delvis eller där inriktningen på konferens/utbildning inte ligger i linje med
ledamotens uppdrag hos medlemsorganisationen, kan Giva Sverige bekosta
deltagaravgiften. Inriktningen på konferensen/utbildningen ska ligga i linje med
Giva Sveriges verksamhet. Resekostnader kan i undantagsfall ersättas av Giva
Sverige.
Andra förtroendevalda
Andra förtroendevalda vars uppdrag generellt är av mindre omfattande karaktär än
styrelsearbetet har möjlighet att för sin organisations räkning en gång årligen delta i
motsvarande en dags utbildning eller konferens arrangerad av Giva Sverige.
Ett sådant deltagande kan överlåtas på annan medarbetare inom
medlemsorganisationen.
2. Aktiva i arbets- och referensgrupper

I händelse av att Giva Sverige håller en egen utbildning och det finns platser kvar,
kan medlemsorganisationers medarbetare som är aktiva i arbets- och
referensgrupper som bidrar till Giva Sveriges verksamhet erbjudas att delta
kostnadsfritt. Ett sådant deltagande kan överlåtas på annan medarbetare inom
medlemsorganisationen.
Avsteg från denna kompensationsmodell kan göras av synnerliga skäl och vid
enstaka tillfällen. Generalsekreteraren fattar beslut om dessa.
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