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Karmakontot vill vara transparent så att inga tvivel finns på att pengarna går dit dem ska.
Karmakontot arbetar därför aktivt med policys genom att de står som stående punkt på
styrelsemöten och årsmöten. Samtliga policys ses över löpande och justeringar görs med
beslut på styrelsemöten. Vi tror på kontinuitet och långsiktighet.
Karmakontots policyförteckning
1. Kvalitetspolicy
2. Miljöpolicy
3. Demokratisk policy
4. Humanistisk policy
5. Tillgänglighetspolicy
6. Finansiell policy
7. Policy om transpararens
8. Policy för hantering av oegentligheter
9. Checklista för styrelsemöten

KARMAKONTOTS POLICYERS
1. Kvalitetspolicy
Karmakontot ska med regelbundenhet utvärdera syfte och måluppfyllelse internt och externt.
Det ska finnas en lättillgänglig möjlighet för intressenter att lämna feedback och få återkoppling.
Karmakontots ambition är att samtliga produkter och tjänster ska genuint bidra till en bättre
värld, därför gör vi jämförelser med motsvarande produkter och använder det mest miljömässigt
bästa alternativet så långt det är möjligt. Vi arbetar med att göra det säkert för konsumenter och
företag att använda Karmakontots produkter, genom att vid varje beslut om nya produkter se till
att styrelsen anser att det går i linje med Karmakontots stadgar och mål i verksamheten, samt att
vi kan svara ja på respektive punkt i checklistan, vilken fungerar som vår kvalitetssäkring inför
utveckling och samarbeten.
Är du intresserad av att veta mer om vårat policyarbete eller hur du/ni kan arbeta med
motsvarande? Välkommen att kontakta erika@mittkarmakonto.se

2. Miljöpolicy
Karmakontot föredrar miljömässiga resvägar och sorterar avfall för att bidra till en bättre miljö.
Vi strävar efter att samarbeta med lokala företag som i sin tur arbetar utefter en miljöpolicy. Vi
vill tänka ett steg längre, hålla hög kvalitet på vår hållbarhet genom miljösmarta val och rutiner.
Våra trycksaker trycks i Norden och med så klimatmässigt försvarbara material som möjligt,
gärna cradle-to-cradle certifierat. Vi tänker på återvinning och återbruk vid produktion av
produkter och syftar till att uppmuntra återbruk genom att premiera detta. Eventuella
förpackningar ska vara av återvunnet material samt återanvändbara.
3. Demokratisk policy
Karmakontot är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningen styrs av
stadgar och dess medlemmar. Styrelsen i den ideella föreningen väljs av årsmötet. De har det
övergripande strategiska och till stor del operativa ansvaret för Karmakontots verksamhet.
Styrelsen arbetar ideellt i den ideella föreningen och träffas vid minst två tillfällen per år. För att
öka kvaliteten på vårt arbete har vi skapat en Advisory board/referensgrupp med erfarna
personer från olika verksamhetsområden. Varje ansluten förmånstagare till Karmakontots
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Gåvokort har erbjudits möjlighet att delta med en person i vår Advisory board. De fungerar som
rådgivare i övergripande strategiska frågor och stöttar Karmakontot i utvecklingen. Karmakontot
värdesätter inflytande och arbetar för att mervärdet i produkter och service ska vara tydliga för
alla intressenter. Delad glädje är dubbel glädje och tillsammans gör vi skillnad!
4. Humanistisk policy
Karmakontot vill arbeta för lika rättigheter och förespråkar en god humanistisk hållning som
fungerar globalt. Därför är Karmakontot en opartisk och neutral organisation vilket innebär att vi
inte gör någon skillnad på individer från olika nationaliteter, etniciteter, religioner eller politiska
åsikter. Karmakontots humanistiska förhållningssätt grundar sig i den moderna humanismen; i
den sekulära-, transhumanistiska idén. Vi har en tilltro till människans frihet och potential och ser
teknikutveckling, konst, natur och musik som ett bra verktyg för att eliminera hinder för och
emellan individer med olika förutsättningar. Karmakontots ambition är att förenkla, paketera
och leverera välgörenhet med mervärde, därför organiseras föreningen för att vara möjlig att
anpassas efter omvärldens krav.
5. Tillgänglighetspolicy
Tillgängligheten för innehåll och design på hemsida och produkter ska vara användarvänliga
genom att vara lättförståeliga och lättnavigerade. Karmakontot främjar att man använder sig av
teknik, konst, natur och musik för att eliminera hinder för och emellan individer med olika
förutsättningar. Innehåll ska vara genomtänkt och spegla föreningens värderingar. Hemsidan ska
vara anpassad för samtliga operativsystem och mediatyper för att ge besökaren en ultimat
upplevelse. Såväl köparens och mottagarens tillgänglighet ska vara tillfredsställande. Därför ska
Karmakontot ha snabb leverans av produkter och service samt erbjuda olika betalsätt.
Karmakontot har som ambition att finnas där kunden är, både i fysiska butiker och online. Vi tar
gärna emot önskemål om återförsäljare, använd vårt kontaktformulär och skriv ’önskemål’ i
ämnesraden.
6. Finansiell policy
Medel får inte förmedlas eller lämnas över till sådana stiftelser och organisationer som har till
ändamål att främja viss religion, familj eller bestämda personer. Medel får inte heller lämnas till
ändamål som är förknippade med terrorism, extremism eller de med sin verksamhet syftar till att
skydda sina medlemmars ekonomiska intressen. Föreningen ska hantera försök till penningtvätt
och finansiering av terrorism enligt penningtvättslagen och alla misstänkta transaktioner
rapporteras till Finanspolisen. Inledningsvis har Karmakontot valt ett välkänt bolag till Revisor.
Karmakontot erbjuder konsumenter såväl enskilda som företag att handla med Karmakontot.
Karmakontot ska hålla hög kvalitet och vara utformat på ett genomtänkt och miljömässigt
försvarbart sätt, därför kanske Karmakontots fasta och löpande kostnader inte förväntas att höra
till de lägsta. Styrelsen ansvarar däremot för att föreningen organiseras och efterlever
föreningens policys, vilket även behandlar kvalitets- och miljömässigt arbete, inklusive smart
resursanvändning. Så här fördelas resurserna mellan Karmakontot och förmånstagarna:
PRODUKT 1 - Nya fysiska presentkort 80 % går till den valda förmånstagaren, 20 % till
Karmakontot Ideella förening som arbetar ideellt för att tillhandahålla tjänsten, designar,
utvecklar och administrerar allt kring din gåva.
PRODUKT 2 - Återanvända fysiska presentkort 100 % går till den valda förmånstagaren, 0 % till
Karmakontot ideella förening som arbetar ideellt för att tillhandahålla tjänsten, designar,
utvecklar och administrerar allt kring din gåva.
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PRODUKT 3 - Digitala presentkort 80 % går till den valda förmånstagaren, 20 % till Karmakontot
ideella förening som arbetar ideellt för att tillhandahålla tjänsten, designar, utvecklar och
administrerar allt kring din gåva.
Föreningen är inte kommersiellt vinstdrivande och återinvesterar eventuell vinst till sitt ändamål
-Att bidra till en handlingskraftigare värld genom valfrihet.
LEDNING Karmakontot leds av en verksamhetsledare, vilken verkställer styrelsens beslut.
Verksamhetsledare och andra som operativt arbetar i föreningen kan för vissa arbetsuppgifter
avlönas med en ersättning som årligen kan revideras. Ersättningar ska stå i relation till nedlagd
tid på arbete. Karmakontots löner är ej löneledande jämfört med motsvarande positioner inom
branschen. De i styrelsen som arbetar operativt samt verksamhetsledares eventuella ersättning
beslutas av styrelsen.
7. Policy om transpararens
Vi främjar transpararens och kommunicerar på ett sätt som ökar chanserna för intressenter att
förstå vårt arbete med Karmakontots drift, mervärde, utmaningar och ambitioner. Karmakontot
vill verka för transpararens. Därför har vi våra värderingar och policys, verksamhetsberättelse,
stadgar och årsredovisning på hemsidan samt uppmuntrar till synpunkter och idéer från alla som
vill bidra.
8. Policy för att motverka oegentligheter
Karmakontot definierar oegentligheter som olagliga handlingar, handlingar som strider mot
Karmakontots syfte, handlingar som riskerar att skada Karmakontots ekonomi, verksamhet,
varumärke, förtroende eller medlemmar. Föreningen ska hantera försök till penningtvätt och
finansiering av terrorism enligt penningtvättslagen och alla misstänkta transaktioner rapporteras
till Finanspolisen. Karmakontots styrelsemedlemmar har väldefinierade arbetsuppgifter och
befogenheter. Samtliga utbetalningar sker två i förening och gör månatliga avstämningar och
rapporterar till styrelsen. Karmakontot reglerar samarbeten i samarbetsavtal som kan komma
att sägas upp till grund av en oegentlighet i någon ansluten organisation. Vi ser mycket allvarligt
på oegentligheter och vill att de anslutna förmånsorganisationerna har en handlingsplan för
densamme.
9.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Checklista för styrelsemöten
Är Karmakontots policys relevanta och realistiska?
Utvärderar Karmakontot syfte och måluppfyllelse internt och externt med regelbundenhet?
Erbjuds lättillgänglig möjlighet att lämna och få feedback?
Erbjuder vi ett miljömässigt bättre alternativ än motsvarande produkter på marknaden?
Går Karmakontots produkter i linje med Karmakontots stadgar?
Arbetar Karmakontots samarbetsparter i linje med Karmakontots värderingar eller arbetar
efter en miljöpolicy?
Har Karmakontot hög kvalitet i hållbarhet vid miljösmarta val och rutiner?
Är mervärdet i produkter och service tydliga?
Får Karmakontots Advisory Board ett mervärde av att stötta föreningens utveckling?
Genomsyras arbetet med Karmakontot av att alla individer ges lika möjligheter, oavsett
nationalitet, etnicitet, religion eller politisk åsikt lika?
Är innehåll och design i produkter samt på Karmakontots hemsida användarvänliga, dvs.
tydliga, lättnavigerad och responsiv samt är köparens och mottagarens tillgänglighet
tillfredsställande vad gäller betalsätt, leverans och kan köpa Karmakontots produkt (er) i
både fysiska butiker och online?
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Arbetar Karmakontot resurseffektivt och i nivå med Karmakontots förväntningar?
Har Karmakontot lagt upp dokument om Karmakontots värderingar och policys,
verksamhetsberättelse, stadgar och årsredovisning på hemsidan?
Har Karmakontot en riskhantering som alla, operativt arbetandes i Karmakontot känner till?

Slutligen (öppen fråga):
o Vilken förbättringsmöjlighet ser Karmakontots styrelse som ett prioriterat arbete?
(Om styrelsen kunnat svara ”JA” på alla frågor i checklistan undantaget sista öppna frågan, anses
att styrelsearbetet lever upp till förväntningarna på Karmakontot enligt föreningens policyers)

