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KONTO KONTROLL

Stockholm i mars 2018 Till 90-kontoinnehavare och
revisorer

Information från Svensk Insamlingskontroll

Du som har fått detta brev är anmäld hos oss som kontaktperson eller är revisor för en
organisation med 90-konto. Det är viktigt att informationen sprids till de personer inom
organisationen som berörs. Brevet skickas även till dig via MyNewsdesk och finns att hämta
på vår hemsida under fliken Aktuellt

Ny utformning av Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto
Svensk Insamlingskontrolls styrelse har den 14 mars 2018 beslutat om nya föreskrifter för
90-konto. De nya föreskrifterna gäller från den 1 april och finns att hämta på vår hemsida
under liken Regler. föreskrifterna har fått en ny utformning där kommentarerna som tidigare
funnits samlade på slutet istället placerats under den text i föreskriften som kommenteras.
Syftet med detta är att göra föreskrifterna mer lättlästa.

Nyheterna innebär bland annat.

• 1 kommentaren till 2 § fjärde stycket anges vad som gäller vid inhämtande av
kreditupplysning från personer bosatta utomlands.

• Kraven på revisor i 2 § sjätte stycket har fått ny utformning men innebär ingen ändring
isak.

• 1 kommentaren till 5 § har tillägg gjorts av att riskanalys, krishanteringsplan och
jävspolicy bör upprättas.

• Enligt 7 § förtydligas att vid marknadsföring som riktar sig mot allmänheten ska 90-
kontomnnehavaren på ett tydligt sätt informera om att verksamheten kontrolleras av
Svensk Insamlingskontroll. Detta ska ske genom att Svensk Insamlingskontrolls
logotyp används ocWeller att det i text anges att organisationen har 90-konto och
verksamheten kontrolleras av oss.

förtydligande har också gjorts av att ovan nämnda information ska finnas med på
kontoiimehavarens hemsida på väl synlig plats. 1 föreskriften anges också att på
hemsidan ska finnas information om organisationens juridiska namn, kontaktuppgifter,
verksamhet, stadgar eller stiftelseurkund samt senaste årsredovisning. Om hemsidan är
på annat språk ska ovan nämnda uppgifter finnas på svenska.
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• 1 $ § har föreskrifterna om marknadsföringen av insamlingsverksamheten samlats.
1 kommentaren har förtydligande gjorts av att marimadsföringen inte får innehålla
felaktiga eller misskrediterande påståenden om någon annans verksamhet. Vidare har
tillägg gjorts av att medgivande krävs från personer som förekommer på bild och att
fotograf ska anges samt att detta även gäller bilder som publiceras i sociala medier.

• 117 § har förtydligande gjorts gällande förändringar av ändamål. Om
kontoinnehavaren ändrar ändamålet i sina stadgar krävs Svensk Insamlingskontrolls
medgivande för att ändamålet ska få börja tillämpas.

Ny personuppgiftspolicy
Vår personuppgiftspolicy uppdateras med anledning av nya dataskyddsförordningen (GDPR).
Den nya personuppgiftspolicyn kommer att läggas ut på vår hemsida under liken Regler när
dataskyddsförordningen träder ikraft den 25 maj.

Ovrigt
• Den 31 maj ska alla organisationer som har kalenderår som räkenskapsår skicka in sin

redovisning till Svensk Insamlingskontroll. För övriga gäller att redovisningen ska
skickas in senast fem månader efter räkenskapsårets slut. För nya organisationer
anges i respektive beslut när redovisning ska lämnas.

• Om ni har mottagande organisationer i Sverige eller utomlands, ska ni varje år
tillsammans med rapportpaketet bifoga en förteckning över dessa.

• Organisationer som enligt lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän ska
registrera verklig huvudman ska senast den 31 maj skicka in registreringsbevis från
Bolagsverket till oss. För stiftelser finns enligt denna lag en särskild regel om att det är
styrelseledamöterna som ska registreras. 1 vissa fall ska organisationer som
stadigvarande samlar in pengar eller annan egendom som de ska ge bort till någon
annan anmäla styrelseledamöter (eller motsvarande) och firmatecknare till registret. Ni
som kommit fram till att det inte finns någon registreringsskyldighet ska meddela oss
skälet för er bedömning.

• Ändringar av stadgar/föreskrifter, styrelsesammansättning, firmatecknare,
kontaktuppgifter eller byte av revisor ska omedelbart anmälas till Svensk
Insamlingskontroll.

• Deii 19 oktober kommer vi att hålla vårt årliga informationsseminarium. Inbjudan
kommer att skickas ut i början av hösten.

Med vänlig hälsning
Svensk Insamtingskontrolt
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Lena Hörnblad
Kanslichef


