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MyRights insamlingspolicy reglerar hur MyRight söker och tar emot ekonomiskt stöd. Syftet
med policyn är att tydliggöra hur vi förhåller oss till insamlingsarbete, samt stärka våra
givares möjlighet till insyn i vår insamlingsverksamhet. För att uppnå transparens i
insamlingen följer MyRights anställda, medlemmar och andra som deltar i vårt insamlingsarbete insamlingspolicyn nedan.
MyRights insamlingspolicy har sin utgångspunkt i den värdegrund som organisationen står
för och MyRight ska enbart samarbeta med aktörer som står för samma värden.
FRII och Svensk Insamlingskontroll
MyRight är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) och följer dess
kvalitetskod som verkar för en etisk och professionell insamling. MyRight har även ett 90konto som beviljas av Svensk Insamlingskontroll vilket kräver att insamlingsverksamheten
håller hög kvalitet och, bland annat, att minst 75 procent av insamlade gåvor når ändamålet.
Verksamhet och ändamål för insamlade medel
MyRight bildades 1981 och är den svenska funktionshinderrörelsens plattform för
internationellt utvecklingssamarbete. En betydande del av verksamheten sker i partnerskap
mellan svenska funktionshinderorganisationer och deras motsvarigheter i MyRights
samarbetsländer. De övergripande ändamålen för MyRights verksamhet är att stärka personer
med funktionsnedsättningar och deras organisationer och att bidra till arbetet för mänskliga
rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Tillsammans bedriver vi därför projekt
och program som bidrar till att samarbetsorganisationerna blir starkare, mer demokratiskt
uppbyggda och kan delta i samhällsutvecklingen.
Öronmärkning av gåvor
MyRight öronmärker som regel inte några gåvor till specifika ändamål. I de fall en givare vill
öronmärka en gåva för ett visst syfte som inte faller inom MyRights aktuella verksamhet,
skall snarast initieras en diskussion med givaren för att se dels om givarens önskemål kan
mötas på annat sätt, dels på vilket sätt MyRight ska leva upp till givarens eventuella krav på
hur gåvan ska redovisas. I dessa fall är en vägledande princip för MyRight att försöka
minimera de kostnader som uppstår vid särredovisning av medel.
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Givare – från vem samlar MyRight in pengar?
Medlemsavgifter
MyRights medlemsorganisationer betalar en årlig medlemsavgift, vars storlek fastställs av
årsmötet, bestående av en fast del och en rörlig del vilken baseras på respektive organisations
medlemsantal och projektomfång. En organisation kan även välja att vara stödmedlem.
Företag
MyRight samarbetar med företag som delar organisationens värderingar och som vill
medverka till att stärka de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.
MyRight ska, i samband med att ett företagssamarbete inleds, göra en riskbedömning för att,
bland annat, se till att företaget inte har sin huvudsakliga näring i alkohol, spel, tobak,
pornografi eller vapen och krigsmaterial.
Vid fleråriga företagssamarbeten sker riskbedömning kontinuerligt.
Allmänheten
MyRight söker och erhåller gåvor från allmänheten. Detta sker i form av spontana gåvor,
såväl som regelbundet månadsgivande samt testamentariska gåvor.
Testamenten kan omfatta exempelvis kontanter, värdeföremål, aktier, fondandelar och
fastigheter. MyRight är befriad från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar och kapitalvinster.
Värdepapper säljs skyndsamt om de inte ligger i linje med MyRights
kapitalförvaltningspolicy.
Institutionella givare
MyRight är fri att motta finansiellt och annat stöd från institutionella givare som stater,
internationella organisationer och privata fonder och stiftelser.
Generalsekreteraren godkänner projektansökningar inom ramen för MyRights verksamhetsplan upp till en viss beloppsnivå, vilken fastställs av styrelsen genom beslut om attest och
delegation. För högre belopp krävs godkännande av minst två firmatecknare.
Metoder – hur bedriver MyRight sitt insamlingsarbete?
Kommunikation
MyRight rekryterar givare och kommunicerar med dessa via ett brett utbud av kanaler: webb,
mejl, brev, sociala medier, events och personliga möten.
Givarvård
MyRight bekräftar och tackar för mottagna gåvor samt håller löpande kontakt med
regelbundna givare. Det sker med fokus på kostnadseffektivitet, därför oftast i digital
standardiserad form, men MyRight eftersträvar att i möjligaste mån tillgodose givares behov
och önskemål om återkoppling. Större företagspartners inbjuds till regelbundna partnerträffar,
vid sidan om kontinuerlig kontakt.
Hantering av personuppgifter
MyRight sparar lämnade uppgifter i enlighet med den egna upprättade Integritetspolicyn som
följer Dataskyddsförordningen (GDPR). En givare bestämmer alltid själv ifall MyRight får ta
kontakt. Vill en givare vara anonym eller inte längre bli kontaktad skall detta respekteras.
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Bild och text
I text och bild som MyRight producerar tas hänsyn till varje enskild människas integritet och
säkerhet. Klichéer och fördomar ska alltid undvikas.
MyRight prioriterar fem grundbudskap i skildringen av situationen för personer med
funktionsnedsättning: Kraft och styrka, Likheter och skillnader, Ömsesidighet, Mångfald,
Fakta och sammanhang.
Återbetalning och nekande av gåva
MyRight har möjlighet att neka en gåva vid övertygande misstanke om att gåvans ursprung
eller motiv inte överensstämmer med MyRights syfte och värderingar, samt om det finns
misstanke att gåvans ursprung är förenad med etisk olämplighet.
MyRight kan även tacka nej till gåva om den är förenad med specifika villkor som
organisationen anser att den inte kan uppfylla eller om kostnaderna för att ta emot gåvan inte
står i rimlig proportion till gåvan i sig. Andra skäl att tacka nej kan vara att ett mottagande av
gåvan får oönskade konsekvenser eller om den består av varor, tjänster, byggnader med mera
som inte kan användas eller avyttras.
MyRight återbetalar gåva om givaren ångrar sig, förutsatt att det är möjligt och att det sker
inom 30 dagar.
Tvistiga gåvor
MyRights generella hållning i testamentesfrågor är att testatorns yttersta vilja är uttryckt och
därmed ska följas. Om bestridanden ändå uppstår, samarbetar MyRight med juridisk expertis
för att reda ut de juridiska aspekterna. Varje bestridande bedömas från fall till fall. Övriga
tvister och bestridanden behandlas på samma sätt.
Redovisning
MyRight ska bokföra och redovisa insamlade medel i enlighet med de krav som ställs av
Svensk Insamlingskontroll och FRII. I MyRights årsredovisning ska det tydligt framgå hur
mycket som insamlats under året, om några medel var ändamålsbestämda – och i så fall till
vilka ändamål – och om det vid årets slut kvarstår ändamålsbestämda medel.
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