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Insamlingspolicy för Håll Sverige Rent 
 
Håll Sverige Rent bedriver ingen aktiv insamlingsverksamhet gentemot allmänheten. Trots 
det sker det att stiftelsen får donationer. Alla gåvor är frivilliga och ska ske på givarens 
villkor. 
Håll Sverige Rent:s insamling sker via 90-konto (plusgiro) och granskas av Svensk 
Insamlingskontroll som kontrollerar att pengarna går till ändamålet och att gränsen för 
tillåten administrations- och insamlingskostnad inte överskrids. Håll Sverige Rent är 
medlemmar i branschorganisationen 
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (Giva) och följer Givas etiska riktlinjer för 
insamling. 
 
Om bild- eller textmaterial ingår som en del av insamlingsarbetet eller annan 
marknadsföring och materialet inte kan relateras till den faktiska situationen som beskrivs 
och som inryms i ändamålet för aktiviteten, ska Håll Sverige Rent upplysa om detta.  
Människor ska i bild och text skildras på ett värdigt sätt av Håll Sverige Rent och dess 
samarbetspartners. Tillstånd ska ges för att använda bilden ges av den avbildade personen 
enligt GDPR. Extra hänsyn ska tas till minderåriga samt till särskilt utsatta människor. Om 
en bild från bildbyrå används, köps alltid bilden och publiceras med rätt enligt gällande lag. 
 
Generellt önskar Håll Sverige Rent att motta icke ”öronmärkta” gåvor, vilket innebär att 
givarens pengar kan användas där de bäst behövs. Om en gåva skänks till ett särskilt ändamål 
ska den användas för just det ändamålet. Om det inte är möjligt ska givaren vidtalas. 
 
Gåva vars uppkomst uppenbart strider mot Håll Sverige Rent:s värderingar ska utan 
dröjsmål återbetalas. Håll Sverige Rent kan tacka nej till gåva om den är förenad med 
specifika villkor som vi ej kan uppfylla. Om en givare, inom rimlig tid, kräver tillbaka en gåva 
eller tar tillbaka ett löfte om gåva, ska detta i största möjliga mån respekteras. Håll Sverige 
Rent mottar en gåva som uppenbarligen är avsedd för annan mottagare ska gåvan snarast 
återbetalas. 
 
 
Denna policy avser endast gåvor från privatpersoner och innefattar inte gåvor från 
företag eller intäkter från Håll Sverige Rent:s övriga företagssamarbeten. Den innefattar 
inte heller samarbeten med stat, kommun eller andra organisationer. 


