Insamlingspolicy
Stadgarna, paragraf 9 sammanfattar att till stiftelsen inkommer medel i huvudsak i
form av
Donationer
Stipendieanslag
Fonder, bidrag, kontanter
Projekt- och verksamhetsstöd
Näringsverksamhet i form av samarbeten med andra aktörer i samhället som verkar
inom ändamålen
Insamlingspolicyn kring specifika situationer fastslår att tvistiga gåvor hänskjuts till
extern revisor liksom fall där givaren vill ha en gåva tillbaka.
Stiftelsen förpliktigar sig att följa extern revisors råd. Om enighet ej nås denna väg
ges den klagande möjligheten att driva frågan vidare för oberoende rättslig prövning.
Principen är att om en givare inom en tvåveckors-period kräver tillbaka gåva eller tar
tillbaka löfte om gåva ska stiftelsen i största möjliga mån respektera det. Samma sak
gäller om stiftelsen mottager en gåva som uppenbarligen är avsedd för annan
mottagare.
Finns oklarheter har stiftelsen som ambition att i tveksamma fall kontakta respektive
givare för att reda ut eventuella frågetecken.
Frågor kring hur stiftelsen ska reglera gåvor vilka ges i form av exempelvis
värdepapper eller fast egendom hanteras med hjälp av extern revisors råd kring hur
gåvorna ska hanteras.
Stiftelsen förbehåller sig rätten att neka att ta emot gåva där värdet uppstått genom
kriminell handling eller genom ett etiskt och/eller moraliskt agerande som strider mot
stiftelsens ändamål och syften och stiftelsen förbehåller sig även rätten att ensam
avgöra huruvida så är fallet..
Där givaren eller givarna på eget initiativ ändamålsbestämt en gåva ska
givaren/givarna upplysas om stiftelsens princip enligt ovan och gåvan återbetalas om
den principen inte är i enlighet med givarens/givarnas vilja.
All marknadsföring ska ske med respekt för givares önskemål om sådana uttalas och
såväl i bild som text ska innehållet och profileringen göras med respekt för givarna
och, vid behov, efter att ha stämt av marknadsföringen med aktuell givare, vare sig
det är privatpersoner, organisationer eller företag.
Givare ska kunna kontakta stiftelsen i frågor kring gåvor och insamlingsverksamhet
och vänta sig en återkoppling inom tre arbetsdagar.
Let´s make love great again har ambitionen att på ett rimligt sätt och inom rimlig tid
tacka givare för mottagna gåvor.

På hemsidan förtydligas att stiftelsen följer de riktlinjer som finns och att man inte
använder formuleringar av typen ”ditt bidrag går oavkortat till ändamålet” utan klargör
att en mindre del av de insamlade medlen i enlighet med gällande regler går till
stiftelsens administration.

