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Inledning  

Kristna Fredsrörelsen finansierar sin verksamhet framförallt genom offentliga bidrag. Andra 

intäkter är t ex medlemsavgifter, gåvor från allmänheten, anslag från fonder och stiftelser 

samt kollekter från kyrkor.  

Kristna Fredsrörelsen arbetar  i stor utsträckning genom bidragsfinansierade projekt. Den 

största delen av våra medel är därför ändamålsbestämda och ska användas under en 

förutbestämd projektperiod. I förhållande till omsättningen har Kristna Fredsrörelsen hittills 

haft ett litet eget kapital.  Kristna Fredsrörelsen strävar efter att öka det egna kapitalet för att 

ha en större buffert för att jämna ut tillfälliga minskningar i intäkter och ta ansvar för 

eventuell utfasning av tidigare bidragsfinansierade projekt.  

  

Policyns syfte 

Syftet med finansierings- placeringspolicyn är att ange ramarna för hur Kristna Fredsrörelsen 

får finansieras och hur vårt kapital ska förvaltas. 

 

Förvaltningens mål 

Att utvärdera nuvarande och potentiella finansieringskällor utifrån vid var tid gällande 

värdegrund. 

Att göra etiska placeringar som bidrar till internationell utveckling inom områden som 

överensstämmer med Kristna Fredsrörelsens värdegrund. För övriga finansiella placeringar är 

målet att minimera kreditrisken samt att placeringarna i hög utsträckning har en kort 

bindningstid.  

 

Riktlinjer  

Kristna Fredsrörelsen finansierar sin verksamhet endast på sätt som överensstämmer med 

organisationens värderingar. Kristna Fredsrörelsen inleder bara samarbeten med 

organisationer vars verksamhet respekterar gällande nationella och internationella lagar och 



Finansierings- och placeringspolicy  2 (2) 

 

regler samt bedriver en verksamhet som är etiskt försvarbar. Detta innebär att Kristna 

Fredsrörelsen inte kan ta emot bidrag från givare/företag, eller placera kapital i fonder vars 

huvudsakliga verksamhet är hälsovådlig eller orsakar humanitärt lidande, som direkt eller 

indirekt bidrar till våld, konflikter eller katastrofer, som är involverat i oetisk, korrupt eller 

exploaterande verksamhet. Detta innebär att Kristna Fredsrörelsen inte kan acceptera bidrag 

från givare/företag vars huvudsakliga verksamhet ryms inom följande industrier: vapen, 

tobak, alkohol/droger, pornografi, olja/gas, diamanter eller guld. 

Kristna Fredsrörelsen har som målsättning att det egna kapitalet ska uppgå till fem miljoner 

kronor. Målet är satt utifrån behovet av att ha en ekonomisk buffert som skydd då Kristna 

Fredsrörelsens finansiering kan variera över tid, och för att säkerställa ansvarsfull utfasning 

av projekt om så blir nödvändigt. Kristna Fredsrörelsen kommer därför att i den mån det är 

möjligt avsätta medel för att öka det egna kapitalet i enlighet med målet, men detta är inte 

överordnat genomförande av verksamhet.  

 Riktlinjer för placeringar: Etiska placeringar till ett sammanlagt belopp av maximalt 

50 % av det egna kapitalet vid det senast fastställda bokslutet. Nya mottagare av 

etiska placeringar ska godkännas av styrelsen. 

 Fastränteplaceringar med högre ränta kan göras om det med stor säkerhet kan 

bedömas att medlen ej behövs under löptiden. 

 

 

 

 

  


