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Information från Givarguiden 

 

Kontaktperson 

Du som får detta brev har angivits som kontaktperson hos Givarguiden. Som kontaktperson är det 

dig vi ger all information gällande Givarguidens uppdatering. Det är du som är ansvarig för att 

information sedan sprids inom er organisation om så är nödvändigt.  

 

Om detta brev har kommit till en allmän adress eller fel kontaktperson angivits ber vi er att 

återkoppla uppgifter till ny kontaktperson. Tack!  

 

Procedur 

Givarguiden uppdateras årligen med start den 30 juni. Datumet sammanfaller med sista datum att 

lämna in rapportpaketet till Svensk Insamlingskontroll. Se därför till att ha samtlig efterfrågad 

information på er hemsida till den 30 juni. Givarguiden granskar varje vecka ett 30-tal 

organisationer. Ni kommer att meddelas veckan innan er organisation kontrolleras. I slutet av 

veckan återkopplas en preliminär bedömning av den information som då finns tillgänglig på 

hemsidan. Ni ges därefter två veckor att påverka er bedömning genom att uppdatera er hemsida 

med efterfrågad information. Glöm inte att återkoppla till oss om ni gör kompletteringar. När tiden 

för kompletteringar har passerat kommer vi sedan att meddela er slutgiltiga bedömning. Vänligen 

respektera denna deadline då det underlätter vårt arbete enormt. 

 

Se på Givarguidens uppdatering som en win-win situation, både för er som organisation och för 

givare. Genom vår granskning kontrollerar vi att efterfrågad information finns på plats på er 

hemsida. Detta arbete resulterar i en unik databas som givare sedan kan använda för att hitta 

organisationer de vill stödja. 

 

Ansökan om förlängning 

Vi är medvetna om att uppdateringen sker i semestertider. Är ansvariga person/-er på semester 

eller ni av någon anledning behöver mer tid, meddela oss detta snarast så kommer vi att ge er en 

ny tidsram att förhålla er till. Från det att ni har fått er första preliminära bedömning har ni som 

sagt två veckor på er att uppdatera er hemsida och komplettera med den information/dokument 

som saknas. Får vi ett autosvar om att kontaktpersonen är på semester, påbörjas de två veckorna 

från och med att personen är tillbaka från semestern.  

 

Bedömningskriterier  

Bifogat i mailet finner du bedömningskriterier samt en checklista om den information och de 

dokument som skall finnas tillgängligt på er hemsida. Tveka inte att höra av er till oss om ni har 

frågor eller funderingar. Vår förhoppning är att så många organisationer som möjligt ska hamna på 

vår Gröna lista och vi finns därför här som stöd och bollplank för er.  

 

Nyheter för årets uppdatering  

För 2016 har vi inte gjort några förändringar i våra bedömningskriterier. Vi har dock infört en ny 

funktion som ligger utanför DET-bedömningen. Funktionen innebär att givare kommer att kunna se 

vilka organisationer i Givarguiden som upprättat riktlinjer för ansvarsfull och hållbar 

kapitalförvaltning. Vi har i detta mail bifogat ett formulär som vi ber er att fylla i samt att ni skall 

http://www.givarguiden.se/wp-content/uploads/2016/05/BEDÖMNINGSKRITERIER-FÖR-GIVARGUIDEN-2016.pdf
http://www.givarguiden.se/wp-content/uploads/2016/05/Checklista-hemsida-GG-2016.pdf
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länka till er eventuella investeringspolicy. Observera att detta gäller för större organisationer som 

förvaltar kapital. All information om funktionen hittas här.  

 

Återigen vill vi påpeka att bedömningskriterier inte har förändrats från förra året. Här hittar du 

samtliga dokument gällande våra bedömningskriterier.  

 

 

Övrig information 

 När vi har meddelat er bedömning, var vänlig och gå in på Givarguiden och läs den 

information som finns presenterad om er organisation där. Meddela oss om någon 

information är felaktig, inaktuell eller liknande så uppdaterar vi detta. 

 

 Vi är en liten organisation som granskar över 200 organisationer. Vi ber er därför att 

återkoppla till oss när ni har gjort kompletteringar på er hemsida så att ingenting missas. 

Med andra ord har ni som organisation ett ansvar för er bedömning.  

 

 Kom ihåg att ni när som helst under året har möjlighet att påverka er bedömning. Meddela 

oss om ni gör uppdateringar av er hemsida. Vi granskar dessa i mån om tid.  

 

 

 

Bästa hälsningar,  

Sofia Ingemanson, ansvarig för Givarguiden  

 

 

http://www.givarguiden.se/ansvarsfull-och-hallbar-kapitalforvaltning/
http://www.givarguiden.se/vart-betygssystem/#head

