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Mercy Ships Sverige Insamlingsstiftelse 
 

Insamlingspolicy 
	
 
Kontrollen är viktig 
Mercy Ships Sverige Insamlingsstiftelse (MSSI) skall följa tillämplig lag för registrering av 
personuppgifter och gåvor. I Sverige är dessa GDPR (Dataskyddsförordningen ) och 
bokföringslagen. Ingen information om enskild givare lämnas till utomstående part. 
 
MSSI är innehavare av 90-konto och granskas därmed av Svensk insamlingskontroll. 
 
MSSI är medlem i branschorganisationen Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII. 
MSSI skall följa de etiska riktlinjer för insamling som FRII tillämpar och som resulterat i en 
kvalitetskod för frivilligorganisationer. 
 
Insamlingsmetoder i enlighet med grundläggande värderingar 
MSSI skall bedriva ett aktivt insamlingsarbete. Respekten för givaren skall vara i centrum. 
 
MSSI ska ta emot medel från privatpersoner, företag, Kyrkor/samfund, organisationer, 
stiftelser och andra potentiella givare. 
Respekt för givaren 
En gåva är alltid frivillig och kan aldrig tas för given. Varje gåva skall förvaltas med omsorg 
och med respekt för den enskilde givaren. 
 
De givare som så önskar skall få tack enligt särskilda rutiner. 
 
Givare som meddelat namn och adress ska regelbundet få relevant information om 
verksamheten. Givare kan tacka nej till information. 
 
MSSI skall bemöta och besvara frågor, synpunkter och klagomål från givare utan onödigt 
dröjsmål. 
 
Återbetalning 
MSSI ska återbetala gåva då uppenbara fel begåtts eller då givaren ångrar sig, förutsatt att 
detta sker inom rimlig tid. 
Särskilda ändamål 
Den som ger pengar till MSSI ska ha rätt att destinera pengarna till ett ändamål som ingår i 
MSSI:s verksamhet. MSSI ska ta emot gåvor som är destinerade till särskilda ändamål om 
det är möjligt att uppfylla önskemålet. OM MSSI inte kan tillmötesgå givarens specifika 
önskemål skal givaren kontaktas för en dialog om annat lämpligt ändamål eller, om så 
givaren önskar, återbetalning av gåvan. 
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Tacka nej till gåvor 
MSSI har rätt att efter övervägande tacka nej till gåvor. Detta kan ske om det är känt att 
givarens intäkter är förvärvade på ett sätt som står i strid med MSSI:s grundläggande 
värderingar. 
 
Riktlinjer för gåvor i form av fast egendom, lösöre eller värdepapper 
Vid gåvor i form av fast egendom, till exempel fastigheter eller lösöre, prövas alltid frågan 
om avyttring. Då MSSI mottar gåvor i form av värdepapper är utgångspunkten att MSSI inte 
utan särskilda skäl ska äga och förvalta denna typ av gåvor under längre tid än vad som är 
rimligt för att avyttra gåvan. Anledningen till detta är att så långt det är möjligt försvara 
gåvans nominella värde vid gåvotillfället. MSSI spekulerar inte med donationer. Dock kan 
undantag förekomma där givaren har angett detta som en förutsättning för gåvan. 
 
 
 
 
 
 


