
Finansierings och insamlingspolicy 

Arbetet finansieras främst genom olika aktiviteter som vi genomför för att synliggöra 

vår målgrupp och samtidigt medvetandegöra människor om situationen för olika 

utsatta grupper i Latinamerika och resten av världen. Utöver detta finansieras delar av 

verksamheten genom medlemsavgifter och donationer.  

LatiCes arbete med samarbetspartner i Latinamerika kan finansieras med 

medel från olika donatorer. I detta fall ska alltid anges donators namn när 

något publiceras på vår hemsida. 

Givare 

Som givare betraktas en person, företag, förening eller andra stiftelser som 

på något sätt skänkt en summa pengar till LatiCe 

Månadsgivare 

En månadsgivare är en person som ger ett bidrag för att stödja en av våra 

projekt i Latinamerika. För att skapa förtroende för månadsgivare ska vi per 

kvartal skicka en kort information om projektets framsteg till månadsgivare. 

Finansiering 

Finansieringens ändamål är att finansiera verksamhet som ligger i linje med 
föreningens verksamhetsplan samt föreningens vision. Vi ska alltid 

säkerställa att insamlade pengar används effektivt och på bästa sätt för vår 
verksamhet.   

Gåvor 
LatiCe ska bekräfta mottagande av gåvor via mejl, sms eller telefon samtal. 

Gåvor redovisas som intäkter i resultaträkning. 

Insamlings kampanjer 
Det finns två insamlingens ändamål: 

 Att finansiera förenings verksamhet

 Att finansiera en speciell kampanj för att stödja en samarbetspartner.

För att skapa förtroende mellan givare och LatiCe ska: 

 Givaren informeras om målet med insamlingen.

 Informationen ska vara saklig och korrekt.

 Genom vår hemsida ska informeras om hur pengarna har använts.
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Vi ska inte samarbeta med finansiärer eller företag som: 

 

 är involverat i oetisk eller korrupt verksamhet, 

 på något sätt underminerar folkligt inflytande i Latinamerika, 

 vars värderingar strider mot vår vision  

 
Bankkonto 

LatiCes medel ska finnas placerade på ett bankkonto och på separata 
konton om krav föreligger enligt avtal med finansiär (exempelvis medel från 

Forum Syd).  
 


