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Riksförbundet FUB:s placeringspolicy 

 
Grundläggande krav 
Förbundets medel skall placeras i former som vid varje tidpunkt ger maximal avkastning av 
kapitalet på en acceptabel risknivå. Högriskplaceringar skall undvikas. 

 

Riskfördelning skall ske mellan följande placeringsformer: 

 
Räntebärande placeringar 40 % 
Svenska aktier/aktiefonder 20 % 
Utländska aktier/aktiefonder 20% 
Alternativa tillgångar 20 % 

 
Ovanstående limiter ska betraktas som normalläget för organisationen. Avvikelser från dessa får max 
vara +/- 10 %. 

 
De alternativa tillgångarna ska ha till syfte att minska risken i portföljen via att vara 
okorrelerade med aktier och om möjligt även räntor. I dessa tillgångar kan tillgångar med 
avgränsad risk ingå. 

 
I det läge när marknaden inte kan erbjuda relevant alternativ tillgång skall denna 
placeringsform ersättas av räntebärande placeringar. 

 

Aktieportföljens sammansättning skall vara brett fördelad mellan olika näringar och mellan 
små och stora verksamheter samt riskbolag. Främst korta placeringar skall användas för att 
möjliggöra bättre avkastning på tillfällig hög likviditet. 

 

Investeringarna ska syfta till att vara diversifierande och de breda placeringarna ska skapa 
riskspridning. Investeringarnas typ och inriktning får avgöra till vilken av grupperna 
räntebärande placeringar, svenska och utländska aktier fonderna skall hänföras. 

 
Etiska kriterier 
Etiska aspekter på en placering skall syfta till att förbundet ges möjlighet att påverka 
nationell och internationell samhällsutveckling enligt den grundsyn som redovisas i 
förbundets målprogram. Det innebär att Riksförbundet FUB bevakar att direkta 
investeringar ska ske i företag vilka värnar om människor och miljö. I denna grannlaga 
uppgift förutsätts att råd inhämtas genom diskussion och beslut i Förbundsstyrelsen 
och/eller etiska kommittén. Planeringskommittén håller kontakt med aktuella rådgivare i 
denna fråga. 
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I händelse av att en direktinvestering skett i företag som inte överensstämmer med 
förbundets placeringspolicy skall en avveckling av aktierna ske snarast eller senast inom sex 
månader från att förbundet omvärderat aktieinnehavet. 

 
 

Tillåtna värdepappersinstrument och belåning 
Placeringarna skall ta hänsyn till förbundets likviditetsbehov. Bankmedel, till högsta möjliga 
ränta, skall finnas tillgängliga för förbundets löpande verksamhet. 

 
Värdepapper skall vara omsättningsbara för att medge nödvändig betalningsberedskap och 
nödvändiga omdispositioner av det förvaltade kapitalet. 

 
Riksförbundet skall ej använda belåning för att öka sitt värdepappersinnehav. 

 
Riksförbundet skall ej använda direkta derivatplaceringar (optioner, terminer) med mycket 
hög risk. Men s.k. strukturerade produkter med kapitalskydd och där syftet är att erhålla 
effektiv indexexponering kan användas. 

 

Rådgivning 
Kansliet har genom olika avtal och överenskommelser löpande kontakt med rådgivare vid de 
finansiella institutioner och banker som förbundet har sina placeringar och normala 
bankaffärer. 

 
Värdepapper erhållna genom donation och gåva 
Donationer och gåvor är en betydelsefull finansieringskälla för FUB. 
Om Riksförbundet FUB erhåller donationer i form av värdepapper som inte stämmer med 
förbundets placeringspolicy, kan donationen mottagas och därefter omsättas till andra 
placeringar i enlighet med förbundets policy. Om Riksförbundet FUB får en donation med 
förbehåll, skall Förbundsstyrelsen för att kunna acceptera mottagandet, pröva om 
förbehållen ryms inom ramen för placeringspolicyn. 

 

Förvaltningsorganisation 
Riksförbundet FUB:s syfte och organisation är fastställda i förbundets stadgar. Förbundets 
verksamhet är fastställd i en årlig verksamhetsplan enligt den inriktning som beslutats av 
förbundsstämman. Förbundsstyrelsens och dess arbetsutskotts ansvar är reglerat i stadgar 
och den delegationsordning som årligen fastställs. 

 
Förbundsstyrelsen har ett kansli som leds av en Förbundssekreterare med en 
ekonomiansvarig medarbetare. Förbundssekreterarens och ekonomiansvarigs ansvar är 
angivet i delegations-ordningen. 

 

Förbundsstyrelsen är ansvarig för förbundets ekonomiska förvaltning. Förbundsstyrelsen 
fastställer förbundets placeringspolicy. 
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Förbundsstyrelsen uppdrar till ekonomiansvarig och särskilt utsedd förbundsstyrelseledamot 
att tillsammans Förbundssekreterare och placeringsrådgivare löpande förvalta förbundets 
kapital och rapportera till Förbundsstyrelsen. Ekonomiansvarig verkställer placeringsbeslut. 

 

Intern respektive extern rapportering 
Ekonomiansvarig skall regelbundet följa utfallet av förbundets värdepappersportfölj samt 
rapportera till Förbundsstyrelsen. Ekonomiansvarig skall även lämna boksluts-rapport per 
årsskiftet med fullständig resultat- och balansräkning. 

 
Extern rapportering sker i anslutning till förbundets årsredovisning. 


