Meddelelse
ISOBRO sletter Familier med Kræftramte Børn som medlem
Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, ISOBRO, har afholdt bestyrelsesmøde
mandag den 13. februar 2017, hvor det enstemmigt blev besluttet at slette foreningen Familier med Kræftramte Børn som medlem af brancheorganisationen. Bestyrelsen finder, at foreningen ikke overholder ISOBROs vedtægter og Indsamlingsetiske Retningslinjer.
Foreningen har haft lejlighed til at mødes med bestyrelsen, inden beslutningen blev truffet.
ISOBRO har ikke tidligere slettet et medlem af brancheorganisationen.
Sletningen sker bl.a. i kølvandet på, at ISOBROs Branchenævn tidligere på året udtalte kritik af
foreningen samt på baggrund af indsigt i foreningens revisionsprotokoller for 2014 og 2015.
ISOBROs bestyrelse peger på en række konkrete hændelser de seneste år og konkluderer på
denne baggrund:
a) At foreningen må anses at have handlet groft illoyalt overfor ISOBROs målsætning om
at virke for en sund og samfundsansvarlig udvikling af indsamlingssektoren
b) At foreningen ikke kommunikerer om brugen af de indsamlede midler på den for ISOBROs medlemmer forventede og foreskrevne måde
c) At der ligeledes er handlet groft illoyalt overfor de af ISOBRO fastsatte Indsamlingsetiske Retningslinjer jf. ISOBROs vedtægter § 4, stk. 2.
Såfremt foreningen Familier med Kræftramte Børn får rettet op på de kritisable forhold med
konkret adfærd og gennemsigtighed, kan foreningen ansøge på ny om optagelse som medlem
af ISOBRO.
For yderligere information kontakt venligst ISOBROs generalsekretær, Robert Hinnerskov på
tlf.: 3838 4682/2425 1823 eller e-mail: rh@isobro.dk
Fakta om ISOBRO:
Man kan blive medlem af ISOBRO, hvis man er § 8A-godkendt indsamlingsorganisation og tilslutter sig de fælles
Indsamlingsetiske Retningslinjer. Da ISOBRO blev etableret i 2001, eksisterede der ikke et fælles indsamlingsetisk regelsæt for god skik på tværs af indsamlingssektoren. I 2004 kom de Indsamlingsetiske Retningslinjer til
eksistens og dermed fik indsamlingsorganisationerne et fælles sprog, som beskriver principperne i god skik. Der
er formuleret tre overordnede begreber, som indrammer regelsættet: ”den glade giver”, ”den redelige kommunikation” og ”den åbne dørs princip”. Med disse principper gives mulighed for indsigt i organisationers arbejde,
som derved blåstemples af ISOBRO. Læs mere om de indsamlingsetiske retningslinjer her:
www.isobro.dk/indsamlingsetik

