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Latinamerikagruppernas arbete är beroende av extern finansiering och frivilliga gåvor. Det är därför 
viktigt att föreningens förtroende inte påverkas negativ på grund av vem eller vilka som finansierar 
vår verksamhet. Denna policy ska styra föreningens vägval kring finansiering, gåvor och 
kapitalplaceringar.   
 
Latinamerikagrupperna strävar efter en stabil ekonomi vilket inbär en bredd av olika finansiärer och 
givare samt långvariga samarbeten.   
 
Finansiering 
Finansieringens ändamål är att finansiera verksamhet som ligger i linje med föreningens 
strategiska långtidsplan samt föreningens vision och övergripande mål vilka finns i föreningens 
policy. 
 
Latinamerikagrupperna ska alltid sträva efter att uppfattas av finansiären som en trovärdig och 
kompetent aktör.  
 
Vilka som finansierar Latinamerikagrupperna ska vara synligt på föreningens hemsida för att bidra 
till god transparens och starkt förtroende.  
 
Insamling 
Insamlingens ändamål är att samla in pengar till föreningens verksamhet, informera och sprida 
kunskap om denna samt vilka resultat och förändringar den bidrar till. Verksamheten i 
Latinamerika ska alltid genomföras och ägas av strategiskt utvalda samarbetsorganisationer. 
 
Insamlingen ska ske på ett förtroendeingivande sätt och information i samband med insamlingen 
ska vara saklig och korrekt. Ingen insamling ska riktas direkt mot barn under 16 år och ska 
minderårig delta i insamlingsarbete ska detta vara godkänt av vårdnadshavare.    
 
Gåvor till föreningen är frivilliga och Latinamerikagrupperna ska alltid respektera givarens 
integritet. Det konto som används för insamling ska vara ett 90-konto. Anledning till val av 90-
konto är för att skapa förtroende mellan givare och Latinamerikagrupperna. 90-kontot granskas av 
auktoriserad revisor vilken även granskar att Latinamerikagrupperna inte bryter mot de regler som 
styr innehavet av ett 90-konot. Reglerna för 90-konto sätt av Svensk Insamlingskontroll till vem 
Latinamerikagrupperna årligen rapporterar.   
 
Samarbetar inte med 
Latinamerikagrupperna samarbetar inte med finansiärer eller företag som: 

 arbetar för att underminera folkligt inflytande i Latinamerika 
 har sin näring i alkohol, tobak, militär verksamhet, kärnkraft, vapen eller som tillverkar 

eller säljer reproduktioner av vapen som marknadsförs till barn.  
 är aktiv inom eller investerar i råvaruutvinning i utvecklingsländer eller utvinning av fossila 

bränslen, metaller, mineraler eller uran  
 är involverade i tillverkning eller försäljning av genmanipulerade produkter, patent på 

utsäde, livsformer eller genetiskt material vilket strider emot begreppet ”matsuveränitet” 
och människors rätt till mat, naturresurser och försörjning på ett hållbart sätt.  

 är involverat i oetisk eller korrupt verksamhet. 
 bryter mot internationella lagar och överenskommelser inom miljöområdet. 
 bedriver verksamhet utan transparens i sektorer/regioner där överträdelser av sådana 

internationella normer eller uppförandekoder ofta förekommer.  
 
Företag som vill använda Latinamerikagrupperna i sin marknadsförening ska få detta godkänt av 
Latinamerikagrupperna.   
 
Kapitalplacering 
Latinamerikagruppernas medel ska finnas placerade på konto i bank och på separata konton om 
krav föreligger enligt avtal med finansiär (exempelvis medel från Forum Syd). Ska medel placeras i 
annat än på föreningens egna konton ska detta vara beslut för styrelsen enligt föreningens 
delegationsordning. Latinamerikagrupperna strävar efter att placera medel i banker som bidrar 
minst till negativ påverkan på miljö, klimat och de mänskliga rättigheterna. Av tekniska skäl, för att 
bedriva Latinamerikagrupperna verksamhet, behöver Latinamerikagrupperna ha tillgång till 



banktjänster som inte ges vid icke Fullservicebanker.  I de fall det finns överskottslikviditet ska 
dessa placeras på konto hos Ekobank vilka Latinamerikagrupperna ser som en av de minst oetiska 
bankerna. 
 
Eget kapital 
Det egna kapitalet ska minst uppgå till 500 000 kr. Användandet av föreningens egna medel ska 
vara beslutat av styrelse. 

 

 
 
 
 
 
 
 


