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Cancerföreningen PALEMAs samarbets-, sponsor- och
gåvopolicy

Bakgrund och motiv

PALEMAs ändamål och uppgift är enligt stadgarna:

Att förebygga, bekämpa och mildra effekterna av cancer i pankreas, lever, magsäck och 
matstrupe samt att verka för en förbättrad vård och livssituation för målgruppens drabbade.

PALEMA ska verka som en ideellt, religiöst och partipolitiskt obunden förening.

I syfte att realisera PALEMAs uppgift behöver vi samarbeta med olika organisationer, företag och 
individer. Detta kan ske genom direkta och indirekta samarbeten, sponsorsamverkan och ensidigt, tex 
genom mottagande av penninggåvor.

Riktlinjer vid samarbeten

Följande riktlinjer gäller som PALEMAs policy vid samarbeten, t.ex. vid sponsring:

1. Samarbetet syftar till att uppfylla ett eller fler ändamål i PALEMAs stadgar. 

2. Samarbetet skall bedrivas på så sätt att parternas oberoende ställning i förhållande till varandra
ej kan ifrågasättas från juridisk och/eller etisk synpunkt. 

3. Samarbetspartnerns intressen får inte stå i motsatsförhållande till PALEMAs intressen. 

4. Samarbetspartnerns image och verksamhet får inte skada PALEMAs anseende på något sätt 
tex vad avser socialt ansvarstagande, miljöfrågor och efterlevnad av lagar. 

5. Samarbetet planeras gemensamt och regleras i avtal.

6. Samarbetsavtal skall om möjligt upprättas med flera olika samarbetspartnerns i syfte att 
minska risken för att PALEMA ensidigt kopplas ihop med en verksamhet så att PALEMA kan 
misstänkas för att gynna en parts verksamhet/produkt. 

7. Samarbetet får inte innebära att PALEMA förbinder sig att inskränka sin verksamhet och sitt 
oberoende i något avseende.

8. PALEMAs namn och logotyp får endast användas av samarbetspartnern efter skriftligt 
godkännande av PALEMA i varje särskilt fall. 

9. Samarbetet redovisas öppet. 

10. Samarbeten ska utvärderas efter avtalstiden och samarbeten som löper över längre tid än 3 
månader ska utvärderas enligt uppgjort schema. 

11. Vid samarbete med läkemedelsföretag ska även LIF’s etiska regler följas. 

12. Styrelsen fattar alltid beslut om ett samarbete.

Riktlinjer vid emottagandet av gåvor

Följande riktlinjer ska gälla som PALEMAs policy vid emottagandet av gåvor:

1. PALEMA emottager tacksamt gåvor. Dessa placeras på därför avsett gåvokonto. 

2. Eventuella gåvor som ej utgörs av pengar ska omsättas till pengar.
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3. Penninggåvor ska i princip användas i enlighet med svensk insamlingskontroll (90-
konto) och FRII.

4. Styrelsen ska kunna avböja gåva om den är kopplad till villkor som ej är förenlig med 
PALEMAs stadgar.
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