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Policy för ersättningar till föreläsare  
Denna policy är antagen av Giva Sveriges styrelse vid styrelsemöte den 13 oktober 2017. 

Senast genomgången på styrelsemöte 11 februari 2021.  

 

Denna policy reglerar hur Giva Sverige kompenserar medlemmar då deras 

medarbetare medverkar som föreläsare eller utbildare i Giva Sveriges 

utbildningsprogram samt hur externa föreläsare/utbildare kompenseras. Denna 

policy gäller enbart när Giva Sverige är anordnare av kurs, föreläsning eller 

utbildning. För samarbeten med externa utbildningsanordnare kan andra riktlinjer 

för kompensation gälla.  

Giva Sverige är en ideell förening som arbetar för att förbättra förutsättningarna för 

medlemmarna att samla in pengar på ett förtroendeingivande sätt. En central och 

viktig del i det arbetet är att erbjuda medlemmar, och andra intresserade, 

utbildningar och kompetensutveckling. För att göra detta krävs kunniga föreläsare 

och utbildare inom framför allt området insamling, men också andra områden som 

kommunikation, marknadsföring, ekonomi, juridik, ledarskap mm som har relevans 

för insamling av gåvor. Personer med relevant kompetens återfinns vanligen bland 

Giva Sveriges medlemsorganisationer.  

För att kunna erbjuda utbildningar som medlemmar av alla storlekar har möjlighet 

att delta i är det också viktigt för Giva Sverige att hitta en balans mellan prisnivå och 

kostnadstäckning. Detta sammantaget innebär att Giva Sverige i hög grad vänder sig 

till medarbetare hos medlemmar för att engagera dem i uppdrag för Giva Sveriges 

räkning och att utgångspunkten då är att de gör detta utan monetär kompensation för 

sina insatser. Att vara medlem i Giva Sverige innebär att också vilja bidra till 

kunskapsutvecklingen inom insamling och därtill relaterade områden genom att dela 

den kunskap medarbetare har. 

Syfte 

Syftet med denna policy är att vara en grund för Giva Sveriges ersättning till 

personer som åtar sig utbildnings- och föreläsningsuppdrag för Giva Sveriges 

räkning. Det finns två huvudsakliga delar.  

1. När Giva Sverige anlitar medarbetare från våra medlemsorganisationer.  

2. När Giva Sverige anlitar externa konsulter, utländska eller svenska föreläsare 

 

 



 

Antagen vid styrelsemöte den 13 oktober 2017 och senast genomgången av styrelsen den 11 

februari 2021. 

 

1. Giva Sverige anlitar medarbetare som föreläsare eller utbildare från våra 

medlemsorganisationer 

För medarbetare hos våra medlemmar som föreläser och utbildar erbjuder vi 

medlemsorganisationen platser på våra utbildningar för dem själva eller för kollegor.  

Denna kompensation sker med utgångspunkt från att en dags utbildningsinsats 

ersätts med en plats på en dags utbildning samt följande riktlinjer: 

 

• Kortare insatser, dvs. 1-3 timmar = föreläsaren själv eller kollega får delta i 

motsvarande pass samma tillfälle eller annat tillfälle 

• Kortare insatser vid upprepade tillfällen = värderas utifrån total tid och 

principen om en dags insats kompenseras med en dags utbildning 

• En heldags medverkan på grundkursen = 1 plats på grundkursen 

• Medverkan på Insamlingsforum = går själv gratis den dag hen medverkar 

• Huvudansvarig för en kurs eller utbildning = diskussion sker med 

organisationen 

 

Erbjudandet om kompensationen ska utnyttjas inom ett år. Eventuella avsteg från 

denna policy beslutas av styrelsen. 

 

För utveckling av kurser äger Giva Sverige rättigheterna till framtaget material och 

kompensation för medarbetarens insats diskuteras med medlemsorganisationen. 

Ekonomisk kompensation ges enbart till organisationen.  

 

För att höja den pedagogiska kvaliteten och ge medarbetare möjlighet till utveckling 

som en del av sin medverkan erbjuder Giva Sverige årligen en kompetenshöjande 

insats inom relevanta ämnen, som t.ex. presentationsteknik för dessa medarbetare. 

 

2. Giva Sverige anlitar externa konsulter, utländska eller svenska föreläsare 

Huvudprincipen är att Giva Sverige alltid frågar föreläsare om att kostnadsfritt 

föreläsa eller utbilda. 

Giva Sverige erbjuder alltid ersättning för omkostnader, såsom resa och boende. 

När kostnadsfri medverkan inte är möjlig, är det en förhandling om total ersättning. 

Utgångspunkten är att Giva Sverige ersätter med 5 000 kronor exkl moms per 

nedlagd kursdag och person.  
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För utveckling av kurser äger Giva Sverige rättigheterna och utgångspunkten är att 

utvecklaren ersätts med 5 000 kronor exkl moms per dag. Besitter personen som 

anlitas en unik kompetens och/eller erfarenhet kan andra ersättningsnivåer 

diskuteras.  

 

Avsteg från denna ersättningsstruktur kan göras av synnerliga skäl och vid enstaka 

tillfällen. Generalsekreteraren fattar beslut om dessa.  
 


