
Malmö FF Foundation; Donationspolicy 

 
1. Inledning 

Malmö FF Foundation är en del av Malmö Fotbollförening (Malmö FF) dedikerad till att engagera 

klubben, spelare, supportrar och partners i att samla in och dela ut pengar i syfte att utveckla barn och 

ungdomar till trygga, delaktiga medmänskliga individer med en given plats i samhället. 

 

2. Syftet med donationspolicyn 

Syftet med denna donationspolicy är att givare ska känna en trygghet gällande på vilket sätt Malmö FF 

bedriver och hanterar insamling och hantering av medel inom ramen för Malmö FF Foundation. 

 

3. Riktlinjer 
3.1 Insamlingsverksamhet 

Mottagaren för donationer är Malmö FF, men donationer till Malmö FF Foundation kommer användas 

av Malmö FF uteslutande för verksamheten relaterad till Malmö FF Foundation i enlighet med från tid 

till annan tillämpliga policys. 

 

Malmö FF mottar donationer från både fysiska och juridiska personer. Donationer är alltid frivilliga. 

Donationer är inte återbetalningsbara. 

 

All information i samband med insamling ska utgå från sakliga och korrekta fakta. Det ska finnas 

rutiner för faktagranskning och kontroll av utgiven information. 

 

3.2 Avskildhet från Malmö FF:s övriga verksamhet 

Samtliga medel som doneras till Malmö FF Foundation hålls avskilda från Malmö FF:s övriga 

verksamhet och Malmö FF:s övriga medel. 

 

3.3 Gåvor till specifik verksamhet 

Donationer till Malmö FF Foundation avser generellt inte ett specifikt projekt. 

 

Om en insamling till Malmö FF Foundation har ett specifikt ändamål ska detta framgå tydligt. Om en 

givare önskar att en donation ska gå till specifik verksamhet och detta inte går att uppfylla från Malmö 

FF:s sida, kontaktas givaren och ges information om att önskemålet inte kan uppfyllas eller att 

donationen kan återbetalas. 

 

3.4 Minderåriga 

Malmö FF riktar inte något insamlingsarbete mot personer under 18 år. I de fall personer under 18 år 

deltar i insamlingsarbete tas särskild hänsyn och arbetet leds av en vuxen person. 

 

3.5 Rätt att neka donationer 

Malmö FF förbehåller sig rätten att tacka nej till donationer och insamlingar som inte stämmer överens 

med Malmö FF:s värderingar och arbetssätt. Malmö FF ska inte motta donationer som strider mot 
organisationens värdegrund. Det kan till exempel handla om donationer från personer eller företag 

som arbetar med pornografi, spel, tobak, alkohol, vapen eller bedriver verksamhet som på annat sätt är 

skadlig för barn. Malmö FF har även rätt att tacka nej till donationer som kräver specifika villkor eller 

om kostnaderna för att ta emot donationen inte står i rimlig proportion till donationen i sig. 

 

3.6 Bild- och textmaterial 

Bild- och textmaterial som Malmö FF använder ska på ett korrekt och tydligt sätt beskriva ändamålets 

behov. Samtliga bilder och texter är kvalitetssäkrade och har godkänts för publicering. Bild- och 

textmaterial tar hänsyn till integritet och säkerhet. 

 

3.7 Avgränsningar 

Denna donationspolicy gäller endast för donationer till Malmö FF Foundation. Eventuella 

företagssamarbeten och partnerskap regleras i enskilda avtal och omfattas inte av donationspolicyn. 

 



4. Så används pengarna 

Mottagare av donationer eller stöd från MFF Foundation är verksamheter och individer som arbetar 

med frågor som uppfyller MFF Foundations syften och mål. Malmö FF Foundation arbetar inom 

utvalda kommunicerade områden som kan skifta över tid. 

 

Malmö FF:s arbete inom Malmö FF Foundation är för närvarande definierat till följande 

huvudområden: 

• Barn och ungdomars fysiska  

och psykiska hälsa 

• Utbildning 

• Lära för livet 

• Integration 

• Arbete 

• Hållbarhet 
 

Insamlade medel fördelas efter bästa förmåga till utvalda områden utifrån de verksamheter och 

individer som uppfyller MFF Foundations syfte och mål. Stödet ska även ge möjlighet för Malmö FF 
att föra en genomgående dialog och återkoppling med mottagarna av insamlade medel. Förutom 

bankavgifter åtar sig Malmö FF att arbeta för att så stor andel som möjligt och minst 75% av 

insamlade medel går direkt MFF Foundations verksamhetsändamål och de olika projekt som MFF 

Foundation driver från tid till annan. Malmö FF står i övrigt för kostnader för administration, 

marknadsföring och övrig hantering i anslutning till Malmö FF Foundation. Utöver detta kan Malmö 

FF komma bidra till Malmö Foundation på det sätt man från tid till annan finner lämpligt. 

 

Beslut om hur pengarna fördelas sker främst vid Malmö FF:s styrelsemöte minst 1gång per år. 

 

Malmö FF förbehåller sig rätten att lägga ner och upphöra med verksamheten i Malmö FF Foundation, 

varvid alla kvarvarande medel kommer att investeras i föreningens ungdomsverksamhet. Malmö FF 

ska i sådant fall avge slutredovisning över donerade och upparbetade medlen och hur de har använts. 

 

Malmö FF förbehåller sig rätten att från tid till annan utse nya och ersätta tidigare ambassadörer, 

talespersoner och representanter för Malmö FF Foundation. 

 

5. Hantering av personuppgifter 

Personuppgifter behandlas konfidentiellt oavsett om de gäller givare, medverkande eller mottagare. 

Vid frågor beträffande Malmö FF:s behandling av personuppgifter hänvisas i första hand till vår 

integritetspolicy. 

 

6. Information om insamlade medel 

Malmö FF arbetar ständigt för att bygga trovärdighet till sina givare. Information i samband med 

insamlingsarbete ska ske på ett tydligt och korrekt sätt. Givare ska få information om till vilket 
ändamål som pengarna ska användas. 

 

Information om Malmö FF Foundation finns bl.a. på Malmö FF:s hemsida. 

Malmö FF granskas av auktoriserad revisor och revisionsberättelsen återfinns i årsredovisningen. För 

frågor om Malmö FF Foundation och din donation, vänligen kontakta Anna Nordström Carlsson 

(anna.nordstrom-carlsson@mff.se). Alla frågor och eventuella klagomål hanteras med skyndsamhet av 

Malmö FF. 

 

7. Uppföljning av policyn 

Donationspolicyn uppdateras årligen och fastställs av Malmö FF:s styrelse. 

 
 

 
 

 

https://www.mff.se/personuppgiftspolicy/
https://www.mff.se/

