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Policy för RBU:s företagssamarbeten, sponsring och in-
samling 
(Fastställd av förbundsstyrelsen 2011-10-07) 

 

Företagssamarbeten genom CSR respektive övriga samarbeten/sponsring samt gåvor 

 

Motiv för samarbete 

RBU kan samarbeta med andra företag för att uppnå RBU:s mål och vision. Motiv kan 

även vara samarbete med företag som utvecklar produkter eller tillhandahåller tjänster 

med anknytning till funktionsnedsättningen och RBU:s medlemsgrupper, som ökar 

RBU:s kunskaper och förmedlar våra erfarenheter inom produkt-/tjänsteområdet. Ge-

nom samarbete med partner, där gemensamma kunskaper och resurser tas tillvara, kan 

RBU i högre utsträckning arbeta för förbundets mål och vision. 

 

Denna policy delar in företagssamarbetena i dels CSR-samarbeten (d.v.s. corporate 

social responsibility), dels övriga samarbeten (sponsring). 

 

Typer av företagssamarbeten och sponsring 

RBU kan samarbeta med företag, varvid förutsättningar för samarbete är: 

 

 att samarbetet syftar till att uppfylla ändamålen i RBU:s stadgar, 

 att företagets intressen inte står i motsatsförhållande till RBU:s ändamål, intressen 

och ideologiska grund, 

 att företagets verksamhet och image inte skadar RBU:s anseende, 

 att samarbetsavtal om möjligt ska upprättas med flera olika företag inom samma 

bransch så att RBU inte förknippas med endast ett företag, 

 att RBU inte kan uppfattas gynna visst företag eller viss produkt/tjänst, 

 att RBU:s namn och logotyp endast får användas av företaget i intern och extern 

information m.m. under förutsättning av godkännande av RBU i varje särskilt fall, 

 att samarbetet regelbundet utvärderas av bägge parter gemensamt, samt 

 att samarbetet redovisas öppet och att information om samarbetet är tillgänglig för 

den som så önskar. 

 

Utgångspunkt för samarbetet ska vara att detta ligger i båda parters intresse. Samar-

betet ska planeras gemensamt och genomföras på det sätt som parterna är överens om. 
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Med varje företag som RBU samarbetar ska ett ramavtal träffas som reglerar vissa ge-

mensamma grunder för samarbete. 

 

Samarbetet kan t.ex. avse sponsring av verksamheten, kunskaps- och kompetensupp-

byggnad, framtagande av informationsmaterial, rapporter, arrangemang av konferen-

ser, seminarier och liknande möten, läger och annan social verksamhet, samt bedri-

vande av projekt. Samarbetet ska bedrivas på så sätt att parternas oberoende ställning i 

förhållande till varandra inte kan ifrågasättas ur juridisk eller etisk synpunkt. Samar-

betet ska ske öppet med möjlighet till god insyn för omvärlden, och i enlighet med 

SFI:s bestämmelser och FRII:s kvalitetskod. Samarbetena ska alltid framgå av rbu.se 

och årsredovisningarna. 

 

RBU kan tacka nej till gåva/samarbete där gåvogivare/samarbetspartner ställer krav på 

sådan anpassning av RBU:s verksamhet som inte kan ske utan större förändring av 

förbundets målinriktade verksamhetsplan. 

 

Företagssamarbeten kan ske i två former: 

1. CSR-samarbete, där stödjande företag går in med summa som RBU äger disponera 

fritt, utan krav på motprestation, ev i kombination med verksamhet/aktivitet som 

RBU och företaget beslutar tillsammans, och där CSR-partners står (merparten av) 

kostnaden. Endast CSR-samarbeten kan nyttja devisen ”Vi stödjer RBU”, och där 

samarbeten med för RBU fritt nyttjat kapitalinsats på över 500 000 kr per år utgör 

s.k. huvudsamarbetspartners. 

2. Övriga företagssamarbeten (sponsring), som följer mall för vissa utvalda mark-

nadsföringsåtgärder (bilaga). 

 

Riktlinjer för gåvor 
 

Hur samlar RBU in pengar? 

RBU:s insamlingsverksamhet använder sig av de metoder som blir mest kostnadsef-

fektiva för organisationen.  

  

Hur samlar RBU inte in pengar? 

Generellt sett gäller att RBU:s insamlingsmetoder ska bedrivas på ett etiskt sätt med 

respekt för medlemmarna. 

 

Från vem/vilka samlar RBU in pengar? 

RBU samlar in pengar från privatpersoner, företag, stiftelser, fonder samt övriga tänk-

bara inkomstgenererande källor. Assistansbolag kan få stödja RBU:s verksamhet förut-

satt att dessa, liksom alla andra givare, inte påverkar innehållet i RBU:s påverkansar-

bete eller värderingar. Assistansbolag kan ej vara huvudsamarbetspartner. 

 

Från vem/vilka samlar RBU inte in pengar? 

RBU har valt att i sin insamlingsverksamhet inte rikta sig till företag vars verksamhet 

strider mot RBU:s värderingar. 
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Vem ska få vilken information, t ex återrapportering, och hur? 

Alla RBU:s medlemmar får sex gånger per år medlemstidningen ”Rörelse” hemskick-

ad och informeras därigenom om senaste nytt inom organisationen, liksom årligen via 

verksamhetsberättelsen för senaste verksamhetsåret.  Även hemsidan används som en 

kanal till återrapportering då den uppdateras kontinuerligt. Alla de, som utöver dessa 

båda informationskanaler, kontaktar RBU för ytterligare information ska få den in-

formation de söker så snart som möjligt. 

 

Hur hanterar RBU frågor och klagomål från givare? 

Frågor och klagomål ska besvaras så snart som möjligt via e-post eller telefon av den 

person på förbundskansliet som är bäst lämpad. 

 

Öronmärkning eller inte? 

Gåvogivare ska känna sig välkomna att öronmärka en gåva om så önskas, men ska 

även informeras om att administrationen för RBU minskas då gåvan ej är öronmärkt.  

 

Hur hanterar RBU gåvor till särskilda ändamål? 

Gåvor till särskilda ändamål ska i möjligaste mån gå till det önskade ändamålet. Om så 

ej är möjligt, bör gåvogivaren kontaktas med en förfrågan om ett annat vällovligt än-

damål inom RBU till vilket gåvan istället kan gå. 

 

När kan återbetalning av en gåva bli aktuell och hur gör RBU?  

Om svaret är nej på frågan Hur hanterar RBU gåvor till särskilda ändamål? är en 

återbetalning möjlig. Även i andra särskilda fall kan återbetalning bli aktuell. Bedöm-

ning görs här från fall till fall. 

 

Tackar RBU nej till gåvor och i så fall vilka och varför? 

RBU kan tacka nej till gåvor från gåvogivare som står i strid med organisationens vär-

deringar eller från givare som bedriver kriminell verksamhet.  

 

Vilken typ av bilder använder eller använder RBU inte? 

RBU använder både privata bilder samt bilder från bildbyråer i sin verksamhet. Vid 

bildanvändande är det av yttersta vikt att person/-erna på bilden givit sitt godkän-

nande/alternativt att bilden lagligt har förvärvats från bildbyrå. RBU ska i sitt bildan-

vändande visa största respekt för våra barn och medlemsfamiljer.  

 

När och hur tackar RBU för en gåva? 

RBU ska skicka ut ett personligt tack för större engångsgåvor över 500 kr samt till nya 

autogirogivare. 

 

Hur hanterar RBU gåvorna – placeringar, avyttringar etc.? 

RBU har en placeringspolicy, med fördelning mellan olika värdepappersslag. Den 

bakomliggande tanken med policyn är en rimligt säker placering och att få en god av-

kastning på placerat kapital. Gåvor och testamenten som kommer in inrangeras i den 

ordningen om inte annat uttrycks av givare/testator. Skulle gåvor av annat slag än vär-

depapper komma, t ex i form av fastighet så prövas frågan om avyttring då. 
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Samarbete med läkemedelsföretag 

För samarbete med läkemedelsföretag gäller att LIF:s etiska regler tillämpas och att 

samarbetsprojekt av företaget redovisas i LIF:s samarbetsdatabas. För samarbete speci-

fikt med läkemedelsföretag gäller att: 

 

 RBU:s medlemmar är till stor del beroende av en väl fungerande läkemedelsindu-

stri som förmår leverera läkemedel som minskar effekterna av rörelsehinder, med 

minsta möjliga biverkningar, 

 RBU får ökade kunskaper om rörelsehindren och olika behandlingsalternativ, 

 RBU kan som läkemedelskonsument förmedla våra erfarenheter och krav till pro-

ducenterna.  


