
Insamlingspolicy för IOGT-NTO-rörelsen ideell förening 
 
IOGT-NTO-rörelsen ideell förening (hädanefter IOGT-NTO-rörelsen) bidrar genom 
insamling av medel, från privatpersoner och företag, till att finansiera verksamheten i de fyra 
förbunden IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), IOGT-NTOs Juniorförbund 
Junis samt Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF).  
 
Insamlingspolicyn ger riktlinjer för hur IOGT-NTO-rörelsen etiskt och praktiskt bedriver den 
interna och externa insamlingsverksamheten. Syftet är att internt säkra en gemensam syn 
och rutiner för hur insamlingsarbetet bedrivs, samt att genom ökad transparens och 
öppenhet gentemot våra givare och andra intressenter stärka förtroendet för organisationen 
och dess verksamhet. 
 
Konto för insamling 
IOGT-NTO-rörelsens konton för insamling är plusgiro 90 05 19-0 och bankgiro 900-5190.  
 
Vilka gåvor som mottas respektive inte tas emot 
IOGT-NTO-rörelsen tar emot gåvor från alla privatpersoner så länge det inte är givarens 
avsikt att använda sitt bidrag för personlig vinning, till exempel i form av marknadsföring 
och publicitet.  
 
Gåvor i samband med krig och katastrofer 
I samband med krig och katastrofer genomför IOGT-NTO-rörelsen riktade insamlingar 
endast när det redan finns en verksamhet på plats med lokala samarbetspartner eller när vi 
kan kanalisera stödet via andra närliggande organisationer.  
  
Gåvor som inte är pengar 
Generellt gäller att IOGT-NTO-rörelsen inte tar emot gåvor av annan art än likvida medel 
eller sådana medel som utan svårighet kan omsättas till likvida medel.  
 
IOGT-NTO har en grupp bestående av generalsekreteraren, en styrelseledamot samt 
ekonomichef som ansvarar för gåvor som inte är pengar, så som värdepapper och fast 
egendom. Denna grupp hanterar även gåvor till IOGT-NTO-rörelsen som är av annan art än 
likvida medel. 
 
Testamenten 
När IOGT-NTO-rörelsen mottar ett testamente görs en kontroll av att testamenterade medel 
kan används enligt testatorns sista vilja. Om det skulle visa sig att testamentet är skrivet på 
ett sådant sätt att IOGT-NTO-rörelsen inte kan uppfylla testatorns önskan, tas en kontakt 
med dödsboet för att diskutera utformningen och om gåvan kan användas till liknande 
verksamhet. Om detta inte är möjligt tackar vi nej till gåvan av respekt för givarens sista vilja.   
 
Företagsgåvor 
IOGT-NTO-rörelsen välkomnar gåvor från företag. Om företagen förväntar sig en 
motprestation eller att få nyttja information om gåvan i sin marknadsföring måste en kontakt 
mellan företaget och IOGT-NTO-rörelsen ske innan gåvan skänks för att diskutera om ett 
samarbete är möjligt. Vid samarbete med företag skall det skrivas ett avtal som klargör 
omfattning och ansvarsfördelning etc.  
 
IOGT-NTO-rörelsen har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande för det fall 
företaget påbörjar ett samarbete med en extern part vilken IOGT-NTO-rörelsen inte vill 
förknippas med på grund av att de inte står för samma demokratiska, fri och rättigheter som 
IOGT-NTO-rörelsen. På samtliga leverantörer ställs kravet att det inte får finnas direkt 
ägande eller under samarbetsperioden ej oväsentligt samarbete med alkohol-, tobaks-, 
pornografi- eller vapenindustrin.   



 
IOGT-NTO-rörelsen tar inte emot gåvor eller förmåner från företag som producerar, 
distribuerar eller säljer tobak, alkohol och andra droger, pornografi eller vapen. IOGT-NTO-
rörelsen accepterar inte heller gåvor från verksamheter med betydande negativ inverkan på 
miljön eller som bryter mot mänskliga rättigheter.   
 
Samarbeten med företag ska inte: 

 gynna ändamål som är etiskt tveksamma på grund av bristande hänsyn till exempelvis 
miljö och sociala eller mänskliga rättigheter 

 gynna ändamål som strider mot IOGT-NTO-rörelsens värderingar och grundsatser 
 stödja partipolitiska eller religiösa syften och ändamål 
 stödja enskilda individer 

 
Öronmärkning av gåvor 
IOGT-NTO-rörelsen ser gärna att en del av gåvorna är helt fria, så att givarnas pengar kan 
användas där de bäst behövs och gör mest nytta. Givare har dock möjlighet att öronmärka sin 
gåva till ett antal fördefinierade ändamål. Om en givare uppger ett ändamål som inte är 
fördefinierat av IOGT-NTO-rörelsen ska givaren kontaktas för att se om gåvan får användas 
till ett närliggande ändamål. Om det visar sig att givaren inte finner ett ändamål hen önskar 
stödja återbetalas gåvan till givarens konto. 
 
IOGT-NTO-rörelsen följer FRII:s och Svensk insamlingskontrolls riktlinjer för redovisning av 
gåvor. Detta granskas av våra revisorer. 
 
Återbetalning av gåvor 
När en givare spontant sänder in en gåva till IOGT-NTO-rörelsen med syftet att stödja ett 
projekt som redan är fullt finansierat eller ett projekt som inte finns inom vår verksamhet tas 
en direkt kontakt med givaren för en diskussion om hur gåvan kan omfördelas. Om det visar 
sig att givaren inte finner ett projekt hen önskar stödja återbetalas gåvan till givarens konto. 
 
Redovisning av medel 
Varje år utkommer IOGT-NTO-rörelsen med en fullständig årsredovisning. Årsredovisningen 
finns tillgänglig på IOGT-NTO-rörelsens hemsida och skickas ut till personer som så önskar. 
Årligen görs även redovisningar till Svensk Insamlingskontroll, som är de som delar ut och 
godkänner 90-konto innehavare.  
 
Information till givaren 
IOGT-NTO-rörelsen skickar regelbundet ut information till givarna om hur verksamheten 
fortskrider dels för att ge en återkoppling men också för att öka givarnas engagemang och 
kunskap. Företrädesvis skickas informationen per e-post, men också per ordinarie post. All 
information finns också på hemsidan www.iogtntororelsen.se. 
 
Ärende- och klagomålshantering  
IOGT-NTO-rörelsen har som ambition att alltid besvara brev och e-postmeddelanden inom 
tre arbetsdagar. När givare, allmänhet eller media kontaktar IOGT-NTO-rörelsen via telefon 
och lämnar meddelande med önskan om att bli uppringd är ambitionen att en kontakt ska 
ske inom 24 timmar förutsatt att det är en helgfri vardag.   
 
Vid helgdagar och i semestertider samt perioder då arbetsbelastningen är extremt hög kan 
det ta längre tid för IOGT-NTO-rörelsen att besvara frågor.  
 
Personuppgiftshantering 
IOGT-NTO-rörelsen följer gällande dataskyddslagstiftning vid behandling av 
personuppgifter. Hur vi hanterar personuppgifter och med vilket stöd beskrivs närmare i 
IOGT-NTO-rörelsens integritetspolicy. 



 
Bildpolicy 
IOGT-NTO-rörelsens bildpolicy är integrerad i IOGT-NTO-rörelsens integritetspolicy. Vi ska 
alltid beskriva syfte och användningsområde för den person vars berättelse och/eller bild vi 
önskar publicera. Vid användning av bilder på barn ska extra hänsyn iakttas. Vi undviker att 
porträttera barn som befinner sig i en utsatt situation. Ett avtal som reglerar hur bilderna får 
användas ska undertecknas med den som porträtteras, alternativt med vårdnadshavare om 
personen är under 18 år. 
 
 
Så vill IOGT-NTO rörelsen uppfattas 
IOGT-NTO-rörelsen ska uppfattas som en handlingskraftig och framtidsinriktad organisation 
med ett stort engagemang, kunskap och erfarenhet samt förmåga att bidra till långsiktiga 
resultat. 
 
Kommunikationen ska fokusera på människors inneboende kraft att förändra. Detta gäller 
såväl i text som i de bilder och filmer vi använder. Vi ska tala både till hjärtat och hjärnan. 
Det innebär att vi inte utmålar någon som offer och att vi tar särskild hänsyn när barn och 
unga porträtteras i samband med insamling.  
 
Beskrivningen av IOGT-NTO-rörelsen och dess verksamhet ska utgå ifrån föreningens 
ändamål, så som det är formulerat i stadgarna:  
 
”IOGT-NTO-rörelsen ideell förening bidrar, med egen verksamhet samt insamling av 
medel, till att förverkliga IOGT-NTO-rörelsens grundsatser. 
 
Genom insatser som syftar till att minska användandet av alkohol och andra droger 
stärker vi människors frihet, demokratiska rättigheter och hälsa, i Sverige och 
internationellt. Vi vill möjliggöra en trygg och drogfri uppväxt för barn och unga, och 
arbetar därför för en restriktiv och solidarisk alkohol- och narkotikapolitik. Vår folkrörelse 
utmanar alkoholnormen och alkoholkulturer genom att erbjuda nyktra mötesplatser för 
personlig utveckling och livslångt lärande.” 
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