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Insamlingspolicy Forska Utan Djurförsök   
 
Denna policy beskriver hur Forska Utan Djurförsök bedriver insamlingsverksamhet. Syftet är att ge 
information till våra givare och andra intressenter. Då vi inte har stöd eller bidrag från samhället är 
verksamheten helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. Ansvarig för 
insamlingspolicyn är styrelsen. 
 
Insamlingens ändamål  
Forska Utan Djurförsöks uppdrag är att ersätta djurförsök med moderna vetenskapliga metoder som är 
minst lika bra som djurförsöken. Detta sker genom årlig utdelning av forskningsanslag till projekt som 
förväntas ersätta djurförsök, samt genom politisk påverkan och opinionsbildning. Detta kommuniceras 
tydligt till givare och allmänheten. 
 
90-konto  
Forska Utan Djurförsök har 90-konto och följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för att inneha ett 
sådant konto.  
 
Insamlingskonton:  
PlusGiro: 90 70 90-5 (vid enskilda gåvor)  
BankGiro: 907-0905 (vid enskilda gåvor)  
PlusGiro/Total IN som används vid kampanjer (OCR från oss krävs): 90 03 40-1 
 
Gåvor från allmänheten mottas tacksamt på 90-konto 90 70 90-5  
 
Riktlinjer för insamling  
Forska Utan Djurförsök följer allmän branschpraxis och etiska krav på insamling.  
Innehållet i insamlingskampanjer och övrig kommunikation till givare är transparent, sanningsenligt och 
korrekt. Insamlingens ändamål kommuniceras tydligt. 
 
Kostnader  
Forska Utan Djurförsök har 90-konto och följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för att inneha ett 
sådant konto. Detta innebär att stiftelsens administrativa och insamlingskostnader inte får överstiga 25 % 
av de totala intäkterna. 
 
Forska Utan Djurförsöks ansvar  
Forska Utan Djurförsök har en givarservice där frågor från allmänheten besvaras. Vår målsättning är att så 
snabbt som möjligt besvara telefonsamtal, brev och e-post. Forska Utan Djurförsök rapporterar 
regelbundet om resultatet av verksamheten till våra givare. Detta sker huvudsakligen genom postala 
utskick, Facebook och hemsida. Vår årsredovisning finns tillgänglig på hemsidan.  
 
Givarens integritet  
Forska Utan Djurförsök följer GDPR vilket innebär att givarens integritet skyddas. Givaren kan när som helst 
kontrollera och revidera vilka uppgifter som finns lagrade i vårt register. 
För närmare information se dokumentet ”Forska Utan Djurförsöks Integritetspolicy”. 
 
Insamlingsmetoder  
Gentemot privatpersoner bedrivs insamlingen genom autogiro, insamlingsbrev, Facebook, Swish, hemsida, 
sociala medier, Internet och annonsering. 
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Gåvor från företag och stiftelser  
Forska Utan Djurförsök välkomnar gåvor från företag och stiftelser. Vid längre samarbeten skrivs avtal som 
klargör omfattning och ansvarsfördelning. Forska Utan Djurförsök förbehåller sig rätten att tacka nej till 
gåva från gåvogivare som bedriver verksamhet som enligt vår bedömning strider mot våra värderingar och 
etik. 
 
Testamenten  
I samband med att Forska Utan Djurförsök mottar gåvor tas full hänsyn till testatorns sista vilja. Som första 
åtgärd görs en kontroll om att testamenterade medel kan används enligt testatorns sista vilja.  
 
Information  
Givare som avsagt sig information från Forska Utan Djurförsök har därmed påtagit sig ansvar att själv ta 
reda på om hur stiftelsen använder insamlade medel. 
 
Ändamålsbestämda gåvor  
Forska Utan Djurförsök föredrar att gåvor ges utan öronmärkning för att gåvan ska kunna göra så mycket 
nytta som möjligt. Forska Utan Djurförsök tar emot öronmärkta gåvor och försöker i största möjliga mån 
tillgodose givarens önskemål. Ändamålsbestämda gåvor noteras löpande i ett separat dokument. En gång 
per år fördelas ändamålsbestämda gåvor till lämplig anslagstagare i samband med anslagsfördelning, beslut 
dokumenteras i dokumentet för ändamålsbestämda gåvor. Kan Forska Utan Djurförsök inte uppfylla det 
särskilda ändamålet tar vi inte emot gåvan, såvida inte annan överenskommelse kan göras. Vi tillämpar god 
redovisningssed och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och auktoriserad revisor. Gåvans ändamål 
redovisas tydligt i kommunikation med givaren.  
 
Återbetalning av gåva  
Forska Utan Djurförsök återbetalar enskild gåva om givaren ångrar sig inom skälig tid. Vi tar tacksamt emot 
alla gåvor så länge det inte är givarens avsikt att använda gåvan för personlig vinning eller publicitet.  
 
Fast egendom och värdepapper  
När Forska utan Djurförsök erhåller gåvor i form av fast egendom eller genom testamenten så säljs dessa 
snarast möjligt på det sätt givare eller testator förordar.  
 
Tvistliga gåvor  
Vid mottagande av testamentesgåva följs testatorns yttersta vilja. Vid bestridanden använder Forska Utan 
Djurförsök juridisk och opartisk rådgivning. Övriga tvister och bestridanden hanteras på samma sätt.  
 
 
Insamlingspolicyns giltighetstid  
Denna insamlingspolicy gäller tillsvidare from april 2016, revideras vid behov. 
(senaste revidering aug 2018).


