
NHR Sponsringspolicy
rev. 2011-05-27
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Sponsringspolicy
 
Neurologiskt Handikappades Riksförbunds styrelse anser att följande skall vägleda förbundet 
och till förbundet närstående verksamheter i frågor som rör förbundets arbete med intäkter i 
form av sponsring.

Sponsring och liknande engagemang 
Med sponsring avser NHR ekonomiska eller andra bidrag från utomstående fysiska eller juridiska 
personer (privatpersoner, företag eller organisationer) där syftet är att aktivt stödja NHR i arbetet 
med en i sponsringsavtal angiven verksamhet. 

Det som inte är att hänföra till sponsring kan vara bidrag av annan art, t.ex. gåvor eller testamen-
ten. Till sponsring hänförs ej heller sådana finansiella stödformer – riktat främst till folkrörelsen – 
som lämnas till NHR genom statligt, regionalt eller kommunalt skattefinansierade medel. 

Förbundets syn på sponsring som finansiell intäktskälla
Förbundsstyrelsen anser att förbundet skall upprätthålla en positiv syn på sponsring som in-
täktskälla för finansiering av en i sponsringsavtal formulerad verksamhet – under förutsättning 
att avtalet tillkommit i enlighet med denna policy.

Förutsättningar för att förbundet skall ingå sponsringsavtal
För att NHR skall ingå avtal om sponsring krävs som en första förutsättning att avtalet avser en 
av NHR helt eller delvis bedriven verksamhet samt att avtalet bygger på ett ömsesidigt utbyte av 
ekonomiska bidrag, service eller tjänster.

Sponsor får inte använda NHR:s namn, åtnjuta NHR:s tjänster eller använda ett av NHR produce-
rat material på annat sätt än vad som överenskommits med NHR i sponsringsavtal.

Otillbörlig påverkan av förtroendevalda eller anställda inom NHR är oacceptabelt för förbundet. 
Som ett led i sponsringsverksamheten får ej förekomma någon som helst ekonomisk förkovran 
för enskilda förtroendevalda eller anställda inom NHR. 

Sponsor får i verksamhet där NHR aktivt deltar, framträda med sitt namn, erbjuda sina tjänster el-
ler använda eget framställt eller tillhandahållet material endast inom ramen för det sponsrings-
avtal som ingåtts med NHR 

Förbundets oberoende ställning
Avtal om sponsring får inte innebära negativ publicitet för NHR och ej heller innebära att förbun-
dets centrala, regionala och lokala verksamhet påverkas negativt. 
 
En av förbundet i avtal godkänd sponsringsverksamhet skall alltid ske i enlighet med av för-
bundet fastställda riktlinjer och kriterier för etik, ekonomisk redovisning och endast aktualiseras 
inom för förbundet angelägna frågeområden.

Förbundets obundenhet får inte ifrågasättas i något avseende.



Etiska regler
Ekonomiskt eller annat stöd ska endast ges till specificerade samarbetsprojekt eller aktiviteter.

Stöd får ej medföra att en beroendeställning uppstår mellan parterna.

Om samarbetet avser deltagande i konferens eller liknande utomlands skall inbjudan tillställas 
ansvarig inom organisationen. Om behov av deltagande föreligger träffas avtal därom.

En utgångspunkt för samarbetet är att det ligger i båda parters intresse. Samarbetet skall  plane-
ras gemensamt. Det skall alltid ske öppet med möjlighet till god insyn för omvärlden.

Vi accepterar ingen samverkan med part som diskriminerar människor på grund av

• Etnicitet
• Funktionshinder
• Kön
• Religion
• Sexuell läggning
• Könsöverskridande identitet
• Ålder

Särskilt om sponsring från läkemedelsföretag
NHR förbinder sig att i avtal om sponsring med läkemedelsföretag följa de etiska regler som 
fastställts av Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och som i gällande version finns publicerade på 
LIFs hemsida – www.lif.se

Särskilt viktigt är de regler som betonar vikten av parternas oberoende ställning, vilket skall gälla 
för all verksamhet där NHR erhåller sponsring.

 
Särskilt om sponsring från assistansbolag
NHR eftersträvar alltid att vid sponsring från assistansbolag ska minst två gärna fler av varandra 
oberoende assistansbolag samverka i samma projekt. Vår obundenhet får inte ifrågasättas. Om 
vi bedömer att denna form av samverkan kan uppfattas som att vi rekommenderar ett bolag 
ska vi avstå från det samarbetet. Assistansbolag vi samverkar med får inte i sin marknadsföring 
vinkla denna så att man kan missförstå det som att NHR rekommenderar just dem.  Särskild för-
siktighet och övervägande ska tas i de fall endast ett bolag vill samverka i ett projekt. 


