Detta dokument beskriver hur Hundstallet – Svenska Hundskyddsföreningen - bedriver
insamlingsverksamheten. Syftet är att ge tydlig information till medlemmar, givare och andra
intressenter. Ansvarig för insamlingspolicyn är styrelsen.
Verksamheten på Hundstallet finansieras av medlemsavgifter och av frivilliga gåvor från
medlemmar och gåvogivare. Då Hundstallet inte har några allmänna stöd eller bidrag från
samhället är verksamhet, utveckling och drift helt beroende av gåvor från allmänheten.
Hundstallet har 90-konton och följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för att inneha ett
sådant konto.
Plusgiro: 90 05 57-0 (vid enskilda gåvor)
Bankgiro: 900-5570 (vid enskilda gåvor)
Insamlingskonton som används vid kampanjer:
(OCR/Total-In från oss krävs):
90 05 34-9 (Hundstallet i Stockholm)
90 03 75-7 (Hundstallet i Göteborg)
Föreningens verksamhet och ekonomi redovisas årligen genom upprättande av årsredovisning
som granskas av revisorer. Årsredovisningen lämnas till Svensk insamlingskontroll (SI) och SI har
även rätt att under verksamhetsåret när som helst begära utdrag ur ekonomiredovisningen.
Hundstallet har 90-konto och följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för att inneha ett
sådant konto vilket innebär att insamlingskostnader skall vara skäliga.
Insamlingen bedrivs huvudsakligen genom autogiro, insamlingsbrev, SMS, hemsidan och sociala
medier.
Hundstallet har en givarservice där frågor från allmänheten besvaras. Vår målsättning är att så
snabbt som möjligt besvara telefonsamtal, brev och e-post. Hundstallet återrapporterar
regelbundet om resultatet av verksamheten till medlemmar och givare. Detta sker huvudsakligen
genom medlemstidningen Hundstallsnytt 4 nr/år, Facebook och via hemsidan. Vår årsredovisning
finns tillgänglig på hemsidan.
Hundstallet följer GDPR (den nya dataskyddsförordningen) vilket innebär att givarens integritet
skyddas. Det innebär att personuppgifter som lämnas till föreningen endast får användas i vår
egen administration för att hantera gåvor. Uppgifterna sparas i vårt givarregister och givaren kan

när som helst kontrollera och revidera vilka uppgifter som finns lagrade i vårt medlemsregister.
För mer information se vår Integritetspolicy.
Gåvor som fast egendom genom t ex testamenten säljs på det sätt testator eller donator förordar.
Hundstallet välkomnar gåvor från företag. Vid längre samarbeten med företag skrivs avtal som
klargör omfattning och ansvarsfördelning.
I samband med att Hundstallet mottar testamentsgåvor tas alltid hänsyn till testatorns sista vilja.
Som första åtgärd görs en kontroll av att testamenterade medel kan används enligt testatorns
sista vilja. Testamenterad fast egendom lämnas till professionell försäljning och säljs till
marknadsmässigt pris.
Hundstallet förbehåller sig rätten att använda gåvor som ges utan öronmärkning där gåvan gör så
mest nytta för utsatta hundar. Hundstallet tar emot öronmärkta gåvor och försöker i största
möjliga mån tillgodose givarens önskemål. Kan Hundstallet inte uppfylla det särskilda ändamålet
tar vi inte emot gåvan, såvida inte annan överenskommelse kan göras.
Hundstallet kan tacka nej till gåvor som anses strida mot föreningens värdegrund eller om det
finns skäl att misstänka kriminella kopplingar samt gåvor där vi inte kan uppfylla givarens
önskemål. I varje enskilt fall görs en noggrann bedömning.
Alla bilder som publiceras måste följa lagar och regler inom området. När Hundstallet publicerar
personbilder måste den avbildade personen alltid godkänna den aktuella publiceringen. Detta
gäller även texter som berättar om personer. Vår ambition är att publicera positiva bilder i
insamlingsarbetet.
Hundstallets placeringspolicy redovisar principer för hur gåvor fonderas och placeras.
Hundstallet återbetalar enskild gåva om givaren ångrar sig inom skälig tid.
Vid bestridanden använder Hundstallet juridisk och opartisk rådgivning. Övriga tvister och
bestridanden hanteras på samma sätt.
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