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Demensfondens styrande dokument för insamlingsarbete och ändamålsenliga 
gåvor 
 

Ändamål 

Demensfonden är Demensförbundets fond för forskning kring Alzheimers sjukdom  och andra 
demenssjukdomar. Stiftelsen Demensfonden har till ändamål att stödja forskning och 
utvecklingsarbete rörande demenssjukdomar och demenshandikapp. Forskningen skall avse 
medicinsk forskning och omvårdnadsforskning samt utvecklingsarbete rörande stöd till 
demenshandikappade och deras anhöriga. Stiftelsen Demensfonden skall också ha till uppgift att 
informera om demenssjukdomar och demenshandikapp för att förändra attityder och bemötande av 
människor med demenssjukdom. 

 

Insamling 
 
Grundläggande för Demensfondens verksamhet är insamling via enskilda gåvor, testamenten och 
donationer. Demensfonden accepterar inte gåvor som strider mot våra etiska regler eller där gåvan 
har en politiskt eller religiös koppling. Vi accepterar inte heller gåvor från läkemedelsindustrin. 
 
Demensfonden samarbetar inte med företag och/eller andra parter som inte uppfyller våra principer. 
Ej heller från verksamheter som är involverade i oetisk, korrupt eller exploaterande verksamheter. 
 

Gåvogivande 
 
Demensfonden bokför erhålla gåvor genom: 

 Enskild gåva, donation, värdepapper, testamente, högtidsgåva eller fast egendom. 
 
Hantering av Demensfondens gåvor 

 Angivande av gåvogivare med undantag av särskild begäran om att gåvan ska vara anonym. 

 Demensfonden hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. 

 Demensfonden använder inte erhållna personuppgifter i marknadsföringssyfte. 

 Demensfonden kan ej ta emot en av givaren ändamålsbestämd gåva som avser särskilt 
inriktad demensforskning. 

 Vid gåvor av värdepapper beaktas Demensfondens placeringspolicy. 

 Vid gåvor i form av fast egendom prövas alltid om en avyttring ska göras. 
 
Tvist, återsändande av gåvor 
 
Demensfonden kan neka en gåva om villkoren inte faller inom ramen för de verksamheter föreningen 
bedriver eller om gåvan strider mot antagna riktlinjer. I dessa fall returnerar Demensfonden gåvan till 
gåvogivaren. Finns tvivel om att gåvan är frivillig skall detta utredas och Demensfonden accepterar 
inte gåvor som inte getts frivilligt. Vid eventuell tvist avser Demensfonden att anlita extern juridisk 
rådgivning. 
 
 
Detta dokument har antagits av Demensfondens styrelse vid styrelsesammanträde 2016-09-22 


