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Information från Svensk Insamlingskontroll

Vi är glada att så många var med vid vårt årliga informationsseminarium i Bonnierhuset den
14 oktober. Där presenterades en färsk Sifo-undersökning av allmänhetens kännedom om 90-
kontot som kvalitetsstämpel. Kännedomen ligger på en fortsatt hög nivå. Av de personer som
deltog i undersökningen i slutet av september kände 53 procent till vår logotyp något, ganska
bra eller mycket bra. Hela 70 procent svarade att det var ganska viktigt eller mycket viktigt att
organisationen har 90-konto när man skänker pengar till en ideell organisation.

Rapportpaketet
Vi är nu flirdiga med granskning och analys av 2021 års rapportpaket och anser att
rapporteringen har fungerat mycket bra. Materialet som lämnats in till oss håller en hög
standard och dialog har förts med organisationer där det finns behov av förbättring.

Vi har påbörjat årets arbete med utveckling och förenkling av rapportpaketet. Uppdaterade
anvisningar och blanketter för 2022 kommer att finnas på vår hemsida i början av januari
2023. Där finns också uppdaterade anvisningar till revisorer för organisationer med 90-konto.

Fortsatt fokus på resultat och effekt av verksamheten
Vi har även vid årets granskning haft fortsatt fokus på det långsiktiga arbetet mcd uppföljning av
organisationernas rapportering av resultat och effekt av verksamheten. För organisationer med 90-
konto ska effektrapporteringen göras genom en utförlig beskrivning i förvaltningsberättelsen. Vi
kan glädjande konstatera att majoriteten av organisationerna nu 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.

Vid nästa års granskning fortsätter vi arbetet med att fördjupa analysen av beskrivningen av
resultat och effekt i förvaltningsberättelsen. Vi fortsätter samarbetet med den ideella föreningen
Effektfullt som erbjuder kortare och längre kurser i hur man kan utveckla sin effektrapportering.

Statistik
Statistik över insamlingen och ett treårsgenomsnitt av de individuella nyckeltalen finns
publicerade på vår hemsida. En intressant iakttagelse är att gåvor från privatpersoner under
2021 ökade med hela 12,8 procent efter att ha minskat under pandemins första år. Totala
intäkter inklusive övriga poster uppgick till totalt 25 miljarder kronor vilket är en ökning med
7,2 procent.

Vi upplevde efter Rysslands invasion av Ukraina under våren 2022 ett enormt engagemang
från privatpersoner och företag som ville hjälpa de som drabbades av kriget. Om föregående
års trend med ökat givande från privatpersoner håller i sig över 2022 trots lågkonjunktur med
stigande inflation, höjda räntor och elpriser som slår hårt mot hushållen återstår att se.

Svensk Insamlingskontroll
Storgatan 19, Box 55961, 102 i6 Stockholm Telefon 08-783 80 60
E—mail: info@insamlingskontroll.se www.insamlingskontroll.se



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
fums att tillgå. Se också över om information om er styrelse behöver uppdateras och att den
senaste versionen av era stadgar finns publicerad.

Länka gärna 90-kontologotypen på er hemsida till information på vår hemsida så att man
genom ett klick på logotypen enkelt kan få mer information om vad det innebär att
organisationen har 90-konto.

Ändringsanmälan
Om ni 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 och/eller suppleanter ska bifogas, se 2 §
femte stycket i föreskrifterna för 90-konto. Anmälan skickas till infoinsamIingskontroll.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
berörs. Brevet publiceras på vår hemsida under För organisationer/Informationsbrev.
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. Från och med nästa år kommer informationsbreven endast att skickas ut digitalt.

Med vänlig hälsning
Svensk Insamlingskontro!!

Petra SethLena Hörnblad


