
 

 

 

 

 

Denna policy beskriver från vilka källor Föreningen för Fairtrade får finansiera sin verksamhet, samt 

andra regler för hur insamlingen får bedrivas. Policyn antas av styrelsen och ska revideras årligen.  

 

Finansiering av verksamheten 

Föreningen för Fairtrades verksamhet finansieras dels utifrån egna insamlade medel vilka i huvudsak 

utgörs av medlemsavgifter, en avgift för diplomeringarna Fairtrade City/region och ett intäkter 

genom ett avtal med Fairtrade AB, och dels utifrån projektmedel där de största givarna är 

Postkodlotteriet, Union to Union (vidareförmedling av SIDAs informationsanslag) och 

Konsumentverket.  

 

Fairtrade AB finansieras genom licensintäkter från svenska företag som säljer Fairtrade-certifierade 

produkter. Då det finns risk för intressekonflikter tar föreningen för Fairtrade inte emot gåvor ifrån 

företag som har ett licensavtal med Fairtrade AB. 

 

Gåvor i form av tillgångar som inte kan realiseras omedelbart  

Utgångspunkten är att Föreningen för Fairtrade inte ska äga fast egendom eller andra svårrealiserade 

tillgångar. Om föreningen får gåvor av denna typ ska de normalt sett avyttras och hanteras i enlighet 

med insamlings- och finansieringspolicyn.  

 

Ändamålsbestämda gåvor  

Föreningen för Fairtrade verkar för att i stor utsträckning samla in fria medel, dvs medel som inte är 

ändamålsbestämda.  

 

Om en givare vill ändamålsbestämma en gåva initierar föreningen snarast en diskussion med givaren 

för att se hur gåvan ska hanteras. Om det inte är möjligt att tillgodose givarnas önskemål ska dessa 

informeras om detta på klart och tydligt sätt och eventuella gåvor ska återbetalas. 

 

I det fall gåvan kommer från Fairtrade Sverige AB hanterar vi de ändamålsbestämda medel genom 

det avtal som årligen skrivs mellan Föreningen för Fairtrade och Fairtrade AB.  

 

Nekande av gåva  

Föreningen för Fairtrade har möjlighet att neka till gåva vid misstanke om att givarens värderingar 

eller verksamhet står i strid med organisationens värderingar, samt om det finns misstanke att 

gåvans ursprung är förenad med moralisk eller etisk olämplighet. Föreningen för Fairtrade kan även 

neka till gåva om den är förenad med specifika villkor som anses orimliga att uppfylla eller om 



 2(2) 

 

 

kostnaderna för att ta emot gåvan inte står i rimlig proportion till gåvan i sig. Övriga skäl att neka en 

gåva kan vara att gåvan får oönskade konsekvenser eller att den består av varor, tjänster, byggnader 

med mera som föreningen inte kan använda eller avyttra. Beslut om nekade av denna typ av gåvor 

tas av styrelsen.  

 

Vidareförmedling av medel  

Om Föreningen för Fairtrade vidareförmedlar medel till partnerorganisationer i Sverige eller utlandet 

ska avtal mellan parterna skrivas. 

 

Storlek på eget kapital 

Storleken på det egna kapitalet bör täcka verksamhetskostnader under en period om sex månader. 
Målet är satt utifrån behovet att stärka vårt ekonomiska oberoende och ha en ekonomisk säkerhet 
som skydd då Föreningen för Fairtrades finansiering kan variera över tid, samt för att säkerställa 
ansvarfull omställning alternativt utfasning av verksamhet om så är nödvändigt. 
Skulle det egna kapitalet uppgå till mer än tre års verksamhetskostnader ligger det på 
generalsekreteraren att vid de ekonomiska rapporterna informera styrelsen om detta. Styrelsen har 
då ansvar för att ta fram en handlingsplan för att använda sparkapitalet som överstiger tre års 
verksamhetskostnader. 
 
Öppenhet och insyn i insamlingsarbetet  
Föreningen för Fairtrade verkar för att människor känner förtroende för hur organisationen hanterar 
pengarna som samlas in genom att på ett tydligt sätt visa allmänheten hur de insamlade medlen 
använts. Föreningen för Fairtrade är medlem i GIVA Sverige och tillämpar GIVAs kvalitetskod. Syftet 
med koden är att verka för transparens, professionalitet och ett ökat förtroende för organisationen. 
Koden innebär bland annat att allmänheten ska kunna ta del av föreningens verksamhetsberättelser 
och årsredovisningar.  
 

 

 

 

 


