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1. Syfte 

Syftet med denna policy är att beskriva hur Riksförbundet Svensk Trädgård (RST) hanterar gåvor till 

verksamheten.  

Riksförbundet Svensk Trädgård tar emot bidrag till förbundets verksamhet och till projektet ”Odla 

unga Odlare” samt minnesgåvor till priset ”Trädgårdens eldsjäl” som delas ut varje år. 

2. RSTs ansvar vid gåvomottagande 

Den som väljer att skänka pengar till RST måste kunna känna att gåvan används på det sätt som var 

avsett.  

Vi ska:  

• Tydligt redovisa hur gåvan kommer att användas.  

• Se till att givare får tillgång till relevant information och snabbt får svar på frågor.  

• Följa de regler, lagar och överenskommelser som finns och tydligt redovisa detta.  

• Betala tillbaka gåvor i de fall givare ångrar sig och kontaktar oss inom rimlig tid. 

3.  Integritet 
Förbundet följer de föreskrifter och lagar som finns.  

-Vi lämnar aldrig ut eller publicerar information om givare, utan dennes uttryckliga tillåtelse. -Vi 

respekterar om givare inte vill bli kontaktade.  

-Vi avstår gåvor från givare vars verksamhet eller värderingar står i strid med Riksförbundet Svensk 

Trädgård stadgar eller värdegrund. 

-Vi avstår gåvor från givare som har verksamhet inom pornografi, vapen, tobak eller alkohol.  
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Vi tar ej hellre emot gåvor eller bidrag från företag/organisationer som bedriver verksamhet som 

uppenbart skadar människor och/eller miljö, samt företag/organisationer som diskriminerar 

anställda eller kunder p g a t ex kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller anlitar 

barnarbetare. 

 

4.  Testamenten 

RST tar tacksamt emot testamentsgåvor. Vid eventuella oklarheter försöker vi i möjligaste mån följa 

testatorns yttersta vilja.  

5. Tvister 
Vid tvister kring gåvor som skänkts till RST är grundprincipen att förbundet ska företräda 

gåvogivarens, eller testatorns, vilja i tvisten. Om gåvan inte skänkts av fri vilja ska gåvan återbetalas 

om förhållandet påtalas inom skälig tid, i normalfallet tre månader. 

6. Fast egendom, lösöre eller värdepapper 
Grundprincipen att dessa avyttras till marknadsmässigt pris. Detta gäller givetvis inte om gåvogivaren 

har framfört andra önskemål. Vi kan välja att avstå från en gåva när kostnaden för att avyttra eller 

förvalta den inte är rimlig i förhållandet till gåvans värde 

 

 


