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Dessa riktlinjer omfattar förvaltning av Svenska Hästars Värns tillgångar.
Svenska Hästars Värns ändamål är att verka för ett samhälle där människor visar respekt och
medkänsla för alla djur. Vi ska erbjuda en förvaltning som inger trygghet för medlemmar och
gåvogivare. Då organisationen har 90-konto ställs även krav på en ekonomi i balans till varje bokslut.
Målet med förvaltningen av Svenska Hästars Värns tillgångar är att säkerställa tillgångarna, låg risk
prioriteras framför hög avkastning, för att möjliggöra ändamålet för organisationen. För att leva upp
till Skatteverkets regler om ändamålsenliga ideella organisationer (och därmed ej beskattas) samt
följa kraven för innehavare av 90-konto ska så stor del som möjligt av organisationens intäkter
användas till ändamålet. Givare och medlemmar ska kunna lita på att pengarna används för att
uppnå organisationens syfte. Samtidigt ska organisationen kunna erbjuda trygghet till sina
samarbetspartner. Därför ska organisationen ha ett ansamlat kapital som ska kunna användas i tider
när intäkterna inte räcker till, och i värsta fall kunna användas till att avsluta verksamheten på ett
ansvarsfullt sätt. Mot bakgrund av detta är styrelsens målsättning att ha ett ansamlat kapital
motsvarande minst ett års och max två års kostnader. Om kapitalet vid tiden för fastställande av
bokslutet är större än två års kostnader ska styrelsen fatta beslut om hur överskjutande medel ska
eventuellt användas i verksamheten. Om kapitalet vid motsvarande tid är mindre än ett års
kostnader ska styrelsen fatta beslut om nedskärningar i verksamheten för att minska kostnaderna om
inte nya intäkter är på väg in.
Godkända tillgångsslag för kapitalförvaltningen är:
• Svenska bankers olika konton
• Svenska kortfristiga räntebärande instrument

Riktlinjerna gäller från och med beslutsdagen tills vidare men revideras minst en gång per år.

