Afrikagruppernas policy för
finansiering, insamling, inköp och
upphandling
Policyn uttrycker Afrikagruppernas värdegrund gällande finansiering, insamling, samt inköp
och upphandling. Policyn gäller medlemmar, styrelsen, förtroendevalda och personal.
Policyn ska informera på vilka sätt Afrikagrupperna finansierar sin verksamhet, hur gåvor och
överskottslikviditet hanteras, samt Afrikagruppernas tillvägagångssätt för inköp och
upphandling. Policyn ska stärka säkerhetsaspekter i organisationens finansiering på lång sikt.
Afrikagruppernas verksamhet främst finansierad av institutionella finansiärer, där Sida är vår
enskilt största givare, men också genom insamling och gåvor från allmänheten.
Finansiering av verksamheten, samt nyttjande av finansiella medel, bygger på
grundprinciperna att:
-

Afrikagrupperna tar emot bidrag och gåvor från alla som vill stödja vår verksamhet
och har ärligt uppsåt, men äger rätten att, efter övervägande, tacka nej. Detta kan ske
om det är känt att gåvan är förvärvad på ett sätt som strider mot Afrikagruppernas
värdegrund, eller om det finns misstanke om att gåvans ursprung är förenad med
oegentligheter eller olagligt förfarande. Ett nej ska alltid kunna motiveras.

-

Afrikagrupperna alltid strävar efter att förvalta alla bidrag och gåvor med omsorg,
samt att vara transparenta i hur våra medel används och hanteras.

-

Afrikagrupperna omgående avyttrar och säljer fast egendom och värdepapper som
erhållits som gåva. Undantag kan göras om värdepapper överensstämmer med
gällande placeringsriktlinjer.

-

Afrikagrupperna placerar överskottslikviditet utifrån organisationens hållbarhetskrav
till bästa avkastning, samtidigt som placeringens säkerhet inte äventyras. (Avser
ekologisk, social och etisk global hållbarhet.)

-

Afrikagrupperna vid inköp och upphandlingar gör prisjämförelser och företrädesvis
beaktar att varor och tjänster producerats enligt hållbarhetskrav.

-

Afrikagrupperna verkar pro-aktivt för upptäckt av korruption och oegentligheter, samt
för att minimera dessa risker med hjälp av öppenhet och transparens med
partnerorganisationer.

-

Afrikagrupperna verkar för god rapportering och ansvarstagande för givna medel,
genom analys av partnerorganisationers internkontroll och ett starkt samarbete med
dessa.

Det är Afrikagruppernas styrelses ansvar att ta fram och fastställa de policys som
organisationen behöver. Samtliga policys ska årligen antas av styrelsen i början av en ny
mandatperiod. Styrelsen ska då också ge generalsekreteraren i uppdrag att säkerställa
verkställandet av dessa policys i det dagliga arbetet inom organisationen genom att ta fram
riktlinjer och rutiner. För frågor kontakta post@afrikagrupperna.se.
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