ISOBRO
Indsamlingsorganisationernes brancheorganisation

Vi arbejder for Styrke medlemmerne og fremme deres fælles interesser under hensyntagen til det enkelte
medlems selvstændighed og handlefrihed og virke for en sund, etisk og samfundsansvarlig udvikling af
indsamlingssektoren i Danmark, således at medlemmerne på bedste mulig måde kan løse deres opgaver.
Som medlem af ISOBRO får I en lang række fordele. Vigtigst af alt får I mulighed for at påvirke branchen.
Politisk indflydelse
I får en unik mulighed for at påvirke branchen og at påvirke det politiske arbejde og de strategiske
prioriteringer i ISOBRO. Dermed giver medlemskab en direkte indflydelse på jeres rammebetingelser. Alle
medlemsorganisationer kan løbende bidrage med input og synspunkter, og derudover vil det være muligt
at stille op som medlem af ISOBRO’s bestyrelse og udvalg eller at melde sig til arbejdet i en arbejdsgruppe
om et mere specifikt emne.
Etik, branding og synlighed
Vi er ikke kun en brancheforening - vi er også et brand. Bliver I medlem af ISOBRO får I en merværdi til jeres
organisation, fordi I får et stærkt brand i ryggen. Det er derfor en klar markedsføringsmæssig fordel for dig
at være medlem.
Særligt vigtigt er troværdighed og etik og indsamling. Derfor har ISOBRO fokus på etiske standarter som
f.eks. indsamlingsetiske retningslinjer og eksempelregnskab. Vi har ikke kun standarter, men følger også op
igennem indsamlingsetisk kontrol, ISOBRO’s Branchenævn og repræsenterer branchen i Indsamlingsnævnet
Derudover arbejder vi hele tiden på at øge branchens synlighed gennem tilstedeværelse i pressen,
samarbejde med politikere, myndigheder og interessenter, ved arrangementer og ved at stille viden og
information til rådighed for interessenter.
Nyhedsbrev, arrangementer & netværk
Vi informerer løbende medlemmer om ny lovgivning, nye regler og brancherelevante standarder. Dette
bl.a. gennem medlemsmøder og i mange tilfælde er medlemmerne med i processen gennem udvalg eller
arbejdsgrupper.
ISOBRO’s nyhedsbrev udsendes som mail og giver i en let overskuelig form et overblik over vægtige
indsatsområder, relevante nyheder, tilbud og udvalgte lovtiltag. Herudover bringes et udpluk af
interessante kursus- og konferenceaktiviteter mv.
Har du lyst til faglig sparring, er deltagelse i et af vores netværk en god mulighed. Vi udbyder en række
netværk indenfor forskellige fagområder. De er drevet af fagligt dygtige facilitatorer og her er der rig
mulighed for at skabe relationer til medlemmer fra andre organisationer, udveksle erfaringer og blive
fagligt udviklet.
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Værktøjer, publikationer og rådgivning
Medlemmerne kan altid ringe til ISOBRO’s sekretariat og få hjælp med at forstå en lov eller standard,
håndtere en indsamlingsfaglig udfordring og lignende. ISOBRO tager desuden konkrete sager fra
medlemmerne op og yder bistand og rådgivning i de tilfælde, sagerne er af generel eller principiel
betydning for medlemmerne.
ISOBRO udvikler løbende praktiske værktøjer der kan lette medlemmernes arbejde og højne niveauet i
branchen f.eks. eksempelregnskab og paradigmer i forhold til GPDR mv.
ISOBRO udarbejder markedsundersøgelser indenfor forskellige områder f.eks. den tilbagevendende
indtægtsundersøgelse.
Viden, uddannelser og kurser
ISOBRO udbyder jævnligt arrangementer, hvor medlemmerne kan blive klogere på aktuelle emner og
opdateret på udviklinger i branchen.
Vi vil gerne være med til at øge professionaliseringen i vores branche og tilbyder kurser indenfor bl.a.
fundraising, Indsamlingslovgivning og GDPR. ISOBRO udbyder også en Fundraising uddannelse der løber
over 4,5 måned med afsluttende skriftlig og mundtlig eksamen.
ISOBRO tilbyder til stærkt netværk af leverandør og året store begivenhed er en Fundraising konferencen,
med deltagelse af spændende oplægsholdere fra både ind- og udland.
Brug af ISOBRO's logo
Et medlemskab af ISOBRO betyder, at organisation lever op til ISOBRO’s indsamlingsetiske retningslinjer,
bl.a. om åbenhed og gennemsigtighed. ISOBRO's medlemmer kan derfor frit benytte ISOBRO's logo.
Øvrige medlemsfordele:
ISOBRO's medlemmer har også eksklusiv adgang til:
•

Lokalforeningspuljen - www.isobro.dk/lokalforeningspuljen

•

Det Gode Testamente - www.detgodetestamente.dk

•

Facebook Fundraiser - www.isobro.dk/om-isobro/facebook

•

NETS/Betalingsservice - www.isobro.dk/fileadmin/filer/Medlemsmoeder/AFtale_mellem_Nets_og_bankerne.pdf

Som medlem af ISOBRO er der også rabatter indenfor; advokat, betalingsløsninger, cookies,
dataopbevaring, forsikring, infomedia, kontorartikler, kopi og print, ledelsesudvikling, markedsdata,
mødelokaler, rejser, revision, telefoni, SKI’s aftaler mv.

/Kenneth Kamp Butzbach den 12. april 2021
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