Cancerföreningen PALEMA
Policy för gåvor och insamling
Cancerföreningen PALEMA vill stödja forskning avseende våra diagnosområden och
även sprida kunskap om denna forskning som är eftersatt. Forskning är en
förutsättning för framsteg inom vården och särskilt viktigt då det också ger hopp för
patienter och anhöriga.
Forskningen kan avse såväl förebyggande åtgärder som direkt behandling eller avse
livskvalitet i allmänhet.
Stöd kan ske genom påverkan av, och/eller i samverkan med forskningsfinansiärer,
genom forskningsanslag och genom medverkan i olika forskningsprojekt.
För såväl forskning som för föreningens övriga verksamhet kan föreningen ta emot
gåvor och även bedriva insamling.

Forskningsstöd
Former för stöd
Cancerföreningen PALEMA kan stödja forskning som har vetenskaplig kvalitet och
relevans för de cancerdiagnoser som föreningen representerar,
pankreas(bukspottkörteln), lever, galla, mage och matstrupe.
Forskningen kan avse medicinsk behandling, vård eller livsvillkor i övrigt.
Stöd fördelas efter särskilt beslut i föreningens styrelse.
Stöd kan fördelas på olika sätt:
- Till projekt som fått stöd från Vetenskapsrådet eller Cancerfonden eller annan
tillförlitlig forskningsfinansiär, eller efter samråd med sakkunniga.
- Till projekt där föreningen har ett organiserat samarbete med andra
forskningsfinansiärer.
- Till särskilda informationsinsatser som avser forskning om exempelvis nya rön.
Stödet kan avse alla typer av forskningskostnader, även tjänster.
Föreningen förordar att större forskningsprojekt har patientmedverkan i ledningen.
Uppföljning
Projekt och/eller verksamheter som fått stöd från Cancerföreningen PALEMA skall
följas upp och redovisas årligen i föreningens verksamhetsberättelse och på
hemsidan. Eftersom projekten i allmänhet får stöd av flera finansiärer överlåter vi
ekonomisk uppföljning till dessa och till respektive universitet.
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Gåvor och Insamling
Föreningen har för närvarande inget 90- konto för insamlingar. Organiserad
insamling för olika ändamål kan bli aktuellt. Då bör frågan aktualiseras om att skaffa
ett 90- konto och ansluta sig till de lagar, regler och riktlinjer som finns inom området
och som är definierade av Svensk Insamlingskontroll och Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd (FRII). Ett 90- konto säkerställer att gåvorna går till avsett ändamål
och att gräns för tillåtna administrations- och insamlingskostnader inte överskrids.
Dessa får högst vara 25 %.
Respekt för givarens integritet
Vid mottagande av gåvor och för insamlingar, följer Cancerföreningen PALEMA
GDPR samt marknadsföringslagen när dessa behöver beaktas. En gåva är alltid
frivillig.
Om gåvogivare av någon anledning inom rimlig tid ångrar sig och önskar ta tillbaka
sin gåva skall detta i möjligaste mån respekteras. Föreningen försöker alltid
tillmötesgå givaren när det är möjligt.
Information om givare får inte ges vidare eller säljas till tredje part utan givarens
medgivande.
Ändamålsbestämda gåvor
Föreningen föredrar att få icke ändamålsbestämda gåvor, vilket innebär att givarens
pengar kan användas där de bäst behövs och gör mest nytta. För att det inte ska
uppstå några tveksamheter skall eventuell ändamålsbestämningen tydligt framgå i
gåvohandlingen. Om givaren har önskemål om hur gåvan skall användas skall detta
följas när det är möjligt, annars skall gåvogivaren kontaktas.
Återrapportering
Föreningen återrapporterar regelbundet till givare hur insamlade medel används.
Detta sker med information på hemsidan och i den årliga verksamhetsberättelsen.
Om givare av större gåvor önskar vara anonym skall detta beaktas och
återrapportering skall ske till gåvogivaren eller annan av gåvogivaren bestämd
person
Gåvor från företag
Föreningen välkomnar även gåvor från företag. Vid samarbete med företag skrivs
alltid ett avtal som klargör omfattning och ansvarsfördelning. Om gåvan kommer från
läkemedelsindustrin skall detta dessutom redovisas i LIF:s
(Läkemedelsindustriföreningen) öppna databas.
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Testamenten
I de fall föreningens erhåller medel eller egendom genom testamente skall testators
vilja alltid beaktas. Om föreningen inte kan verkställa testators önskan, skall
föreningen kontakta dödsboets företrädare för att samråda om medlen/ egendomen
kan disponeras för liknande ändamål men på annat sätt än vad som framgår av
testamentet.
Avyttring av gåvor i form av fast och lös egendom
Fast och lös egendom som föreningen erhåller som gåva eller genom testamente
skall vid lämpligt tillfälle omvandlas till likvida medel såvida föreningens styrelse inte
beslutar annat. Försäljningar skall ske professionellt och handläggningen skall
dokumenteras. Eventuella önskemål från givaren/testator angående realisering av
egendomen skall i största möjliga utsträckning beaktas.
Avyttrande av egendom skall ske på sådant sätt att föreningen inte riskerar att
utsättas för ekonomisk skada. Vid behov kan externt biträde anlitas för avvecklingen.
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