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Information från Svensk Insamlingskontroll
Vår nya hemsida lanserades den 15 oktober och vi tackar för er hjälp med att skicka in era
logotyper som nu finns med i listan över organisationer. Vi har utvecklat navigeringen på
hemsidan så att det är enklare för er att hitta sådant som nyhetsbrev och blanketter. Vi har
också förbättrat informationen fo givare med råd om vad man bör tänka på vid insamlingar.

Påminnelse om att det är dags för er organisation att ansöka om förlängd giltighetstid
Ärsskiftet närmar sig och det a dags för er organisation att skicka in ansökan för ert/era 90konto/n som är giltiga till och med den 31 december 2021. Blankett och anvisningar hämtas på
www.insarnlingskontroll.se under För organisationer/Blanketter.
Hela blanketten ska fyllas i även om det inte har skett några förändringar. Har fo ändringar

skett i er styrelse som inte anrnälts tidigare under året ska samtliga nyvalda
ledamöter/suppleanter och auktoriserad revisor skriva under blanketten, se anvisningar till
förlängningsansökan.
För att vi ska hinna behandla er ansökan innan giltighetstiden löper ut vid årsskiftet ska ni
skicka in förlängningsansökan snarast möjligt, dock senast den 1 december 2021.

Rapportpaketet
Vi är nu färdiga med granskning och analys av 2020 års rapportpaket. Statistik över
insamlingen och ett treårsgenomsnitt av de individuella nyckeltalen finns publicerade på
hemsidan. Att allt fler väljer att skicka in rapportpaketet digitalt och använder sig av digitala
signaturer har lett till att rapporteringen fungerat bra trots pandemin.
Vid nästa års rapportering vill vi att handlingarna skickas in i digital form till e-postadress
redovisnin@insamlingskontrolLse. Observera att e-post rubriken måste innehålla
organisationens namn och bifoga endast de dokument som ingår i rapportpaketet. När
handlingarna skickas digitalt ska det inte postas någon papperskopia. Rapportpaketet
utvecklas och förenklas årligen. Uppdaterade anvisningar och blanketter för 2021 kommer att
finnas på vår hemsida i början av januari 2022.

Fortsatt fokus på resultat och effekt av verksamheten
Vi har vid årets granskning lagt mer fokus vid analysen av hur resultat och effekt av verksamheten
beskrivs i förvaltningsherättelsen. Vi kan konstatera att majoriteten av organisationerna har
rapporterat detta i enlighet med våra anvisningar. 1 de fall en sådan beskrivning inte finns med har
återkoppling skett så att förbättring kan ske till nästa år. Vi kommer vid nästa års granskning att
lägga ytterligare tyngd vid analysen av beskrivning av resultat och effekt i förvaltningsberättelsen.
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För mer information och stöd i hur man kan utveckla sin mätning och rapportering av effekt
hänvisar vii anvisningarna till rapportpaketet till den ideella föreningen Effektfullt som erbjuder
kortare och längre kurser på detta område.

Statistik
1 vårt pressmeddelande med statistik över insamlingsåret kunde vi rapportera att givandet till
den ideella sektorn har ökat trots pandemin. Insamlade medel i form av gåvor och bidrag till
organisationer med 90-konto uppgick 2020 till 18,9 miljarder. Det är en ökning med 176
miljoner kronor eller 1 %. Totala intäkter inklusive övriga poster uppgick till 23,3 miljarder
kronor. Under 2020 har gåvor från privatpersoner minskat med 371 miljoner kronor eller 4,3
procent. Detta beror på minskad fo säljning av varor och tjänster då sådant som second handbutiker tvingats stänga under pandemin. Gåvor och bidrag från företag ökar och uppgår till
1,3 miljarder kr vilket är en ökning med 8,9 % jämfört med föregående år. Mer statistik finns
på vår hemsida.
Uppdatera er hemsida
Den senaste årsredovisningen ska vara lätt att hitta på er hemsida. Om er årsredovisning är
digitalt signerad kan den publiceras utan signaturer med hänvisning till att en signerad version
finns att tillgå. Se också över om information om er styrelse behöver uppdateras och att
senaste versionen av era stadgar finns publicerad.

Ä ndringsanrnälan
Om ni inte ska ansöka om fo••rlängd giltighetstid men har ändringar att anmäla använder ni
blanketten ändringsanmälan som finns på hemsidan under För organisationer/Blanketter.
Anmälan ska skrivas under av nyvalda ledamöter, suppleanter, firmatecknare och
auktoriserade revisorer. Vid digital signering ska signeringslogg medfölja. Protokoll som
styrker vidtagna val och ändringar samt kreditupplysningar på samtliga nyvalda ledamöter
ochleller suppleanter ska bifogas, se 2 § femte stycket i föreskrifterna för 90-konto. Anmälan
skickas till info@insamlingskontroll.se

Uppdatera information om kontaktperson
Du som har fått detta brev är anmäld hos oss som kontaktperson eller registrerad hos oss som
organisationens revisor. Sprid gärna informationen till de personer inom organisationen som
bero••rs. Brevet finns också på vår hemsida. Vi påminner er om att uppdatera era
kontaktuppgifter och anmäla e-postadress så att ni får del av den information som vi skickar
ut digitalt. Detta gäller även kontaktuppgifter till era revisorer.
Informationsseminarium
Sedan restriktionerna hävts har vi kunnat genomföra vårt informationsseminarium på plats i
Bonnierhuset. Seminariet sändes också digitalt och det finns fortfarande möjlighet att beställa
länken genom en e-post till oss.

Med vänlig hälsning
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