
 

 

 
 
 
Stiftelsen Rotarys Läkarbank 
 
Etiska riktlinjer samt regler för insamling och redovisning av gåvor 
 
Stiftelsen Rotarys Läkarbank (Rotary Doctors Sweden) ingår som en del av Rotary Sverige men 
drivs som en separat stiftelse. 
Stiftelsen uppdrag är att bedriva hjälpverksamhet genom att bekosta hälso- och sjukvård och 
förebyggande hälsovård i den s.k. tredje världen. Vi är för närvarande verksamma i Kenya och ska 
där i samverkan med lokalsamhällen och lokala myndigheter förbättra tillgången och kvalitén på 
hälso- och sjukvården så att ohälsa kan förebyggas och behandlas. 
 
 
Etiska riktlinjer 
 
Att arbeta för Rotary Doctors, i Sverige eller i våra verksamhetsområden utomlands, innebär ett 
särskilt ansvar att värna om mänskliga rättigheter och bygger på övertygelsen om att alla 
människor har ett lika värde och att alla har ett ansvar. 
 
Inom Rotary Doctors tolererar vi inte diskriminering av något slag. Vi värnar om allas rätt, oavsett 
kön, etnisk tillhörighet, samhällsställning, politiska åsikter, religion, funktionshinder, sexuell 
läggning eller ålder. Vi accepterar inte mobbning eller trakasserier av något slag. Vi har ett 
rättighetsbaserat arbetssätt och vi engagerar oss särskilt för att stärka kvinnornas rätt till hälsa och 
medbestämmande. 
 
Vi kommunicerar alltid, på ett sanningsenligt och transparent sätt, om situationen på de platser 
där vi arbetar och om våra hälsovårdsinsatser. 
 
Rotary Doctors resurser kommer, till helt övervägande del, från hopsamlade medel och vi har 
därför långtgående förpliktelser gentemot våra givare att uppnå utlovade resultat. 
 
Inom Rotary Doctors är vi angelägna om att i alla sammanhang motverka korruption, 
penningtvätt, mutor, utnyttjande av tjänsteställning och partiskhet. Tydliga regler, administrativa 
rutiner och transparanta beslutsprocesser ska ligga till grund för vårt agerande.  
 
Vår verksamhet både i Sverige och i våra verksamhetsområden utomlands regleras av detaljerade 
uppförandekoder som ska säkerställa regelefterlevnaden till lagregler, våra etiska principer         
och andra styrande dokument som utfärdats av stiftelsens styrelse. Uppförandekoderna gäller  
för alla anställda, alla volontärer och våra samarbetspartners i våra verksamhetsområden 
utomlands. 
 
 
Riktlinjer för insamling. 
 
Den helt övervägande delen av Rotary Doctors insamlade medel kommer från Rotarianer och 
Rotaryklubbar i Sverige. En mindre del kommer också från andra privatpersoner, samarbets-
partners bidrag samt från företag med vilka Rotary Doctors har möjlighet att teckna 
samarbetsavtal. 
 
Rotary Doctors har av Svensk Insamlingskontroll beviljats ett 90-konto. Svensk Insamlingskontroll 
granskar årligen alla organisationer som har 90-konto. Länsstyrelsen i Skåne är vår 
tillsynsmyndighet och årsredovisningen granskas av en auktoriserad revisor. 



 

 

 
Vi strävar efter att samla in pengar på ett kostnadseffektivt sätt och att hålla alla administrativa 
kostnader på lägsta möjliga nivå. 
 
Våra givare ska känna sig säkra på att insamlade medel används för de ändamål för vilka de 
samlats in och att de när som helst ska kunna ställa frågor eller lämna kommentarer till oss och 
förvänta sig snabba och tillförlitliga återkopplingar. 
 
Likvida medel, gåvor i form av fast eller lös egendom liksom värdepapper förvaltas i enligt 
stiftelsens placeringsreglemente. 
 
Rotary Doctors erhåller: 
 

 
 
 

  
-    Icke öronmärkta gåvor används för att driva verksamheten och lokaliseras till de områden 

där de gör bäst nytta och där behovet är som störst. 
  
-    Gåvor som är öronmärkta för ett specifikt ändamål kan endera vara spontana gåvor där givaren 

uppger ett speciellt ändamål när gåvan skänks eller det kan vara givare som svarar på ett 
upprop om stöd från Rotary Doctors till ett speciellt ändamål. Dessa gåvor är inte 
återbetalningspliktiga och redovisas tillbaka till givaren genom information på Rotary Doctors 
hemsida och Facebook. 

  
-    Vad gäller gåvor som är öronmärkta för vattenprojekt - brunnar och täckta källor - kan man 

som Rotaryklubb, annan organisation, Rotarian eller annan privatperson skänka pengar till 
vattenprojekt som inte är i förväg bestämda när bidraget lämnas. Pengarna bokförs på ett 
speciellt konto och används sedan för att bygga en brunn eller en källa i Rotary Doctors namn. 

  
-    Rotary Doctors erbjuder möjlighet att lämna bidrag för specifika ändamål och projekt; t ex att 

sponsra en läkares eller annan volontärs uppdrag i Kenya, att ha ett eget vattenprojekt t ex ett 
brunnsprojekt, att stödja byar att bygga latriner mm. Projekten administreras då av Rotary 
Doctors och utförs i samarbete med våra partners i Kenya. Givaren får då direkt information om 
sitt eget projekt. 

  
-    Rotary Doctors har även andra insamlingsaktiviteter som i huvudsak finns beskrivna på vår 

hemsida t ex möjligheten att vara månadsgivare, att ge ett engångsbelopp eller att ge pengar 
som en julgåva, högtids eller minnesgåva www.rotarydoctors.se. Vi använder oss också av s k 
pluggannonser i tidningar i syfte att samla in pengar i till stiftelsen. 

  
Vill en givare vara anonym respekterar vi givetvis detta. Vi publicerar aldrig privatpersoners namn 
utan att ha fått dennes medgivande och vi respekterar också om givaren inte vill bli kontaktad.  
Personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. 
 
 
Redovisning av gåvor. 
 
Rotary Doctors har ambitionen att tacka alla givare på ett lämpligt sätt och beroende på vilket sätt 
gåvorna lämnats och vilka belopp det avser så återkopplar vi - när så är möjligt - genom SMS, E-
mail eller med direktkontakt med givarna. 
 
En gåva registreras alltid på den som står som inbetalare och tacket skickas till denne. Om 
inbetalaren på inbetalningskortet tydligt angivit att gåvan kommer från någon annan eller ska 

http://www.rotarydoctors.se/


 

 

tillgodoräknas en Rotaryklubb registreras angiven person/klubb istället som givare och tacket 
skickas då till den personen eller klubben 
 
När vi utfärdar gåvobevis gällande högtidsgåvor anger vi i gåvobeviset att vi mottagit gåvan till 
anvisat namn men vi anger ej gåvobelopp eller andra uppgifter. 
 
Givare som väljer att sponsra en ”egen läkares” tjänstgöring i Kenya kommer att få små rapporter 
från läkaren om uppdraget och läkarens upplevelser under tjänstgöringsperioden. 
 
Har man skänkt mer än 5.000 kr till ett vattenprojekt kommer man att få information om projektet 
och namnet på givaren kommer att finnas på en skylt som alltid sätts upp vid aktuell brunn och 
källa.  
 
Rotaryklubbar eller andra givare som driver ett större projekt kommer under projekttiden få 
fortlöpande information kring hur projektet utvecklas. 
 
Alla givare har möjlighet att - kostnadsfritt - få ett månadsbrev via mail. 
 
Om vi mottagit en gåva till ett specifikt projekt som av någon anledning inte kan verkställas 
kommer vi att samråda med givaren om andra möjligheter att stödja vår verksamhet. Givaren har 
vid sådana tillfällen då också möjlighet att återfå den del av givet belopp som inte använts för 
ändamålet. 
 
 
Beslutades av styrelsen 2023-02-09 


