FAMILJEN BERGQVISTS INSAMLINGSSTIFTELSE
STADGAR

1

NAMN

1.1

Stiftelsens firma är ”Familjen Bergqvists Insamlingsstiftelse”,
(”Stiftelsen”).

2

STIFTARNA

2.1

Karin och Kjell Bergqvist är Stiftelsens stiftare.

3

ÄNDAMÅL

3.1

Stiftelsens ändamål är att hjälpa behövande människor.

3.2

Stiftelsen ändamål ska uppfyllas genom att projekt bedrivs som har till
syfte att stödja behövande personer eller frivilligorganisationer med
ekonomiskt stöd, kunskapsutveckling och utbildning.

3.3

Stiftelsen ska också kunna bistå människor som är i behov av akut hjälp
för liv och hälsa.

4

VERKSAMHET

4.1

Stiftelsen ska bedriva verksamheten med medel som inkommer efter
upprop genom gåvor, bidrag eller på annat jämförligt sätt. Familjen
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Bergqvist kommer härvid att bidra med personligt kapital. Dessa medel
jämte avkastningen av dem ska användas för Stiftelsens ändamål.
4.2

Arbetet ska ske genom att projekt bedrivs som syftar till att förbättra
livsvillkoren för människor i fattigdom och utsatthet genom utbildning
och genom andra åtgärder som är förenliga med Stiftelsens ändamål.

5

ORGANISATION
STYRELSEN

5.1

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

5.2

Den första styrelsen utses av familjen Bergqvist och ska bestå av lägst tre
(3) och högst sju (7) ledamöter. Därefter väljer den sittande styrelsen
vartannat år en ny styrelse. En av styrelseledamöterna ska vara styrelsens
ordförande. Styrelseledamot får återväljas.

5.3

Den 30 juni 2025 ska det beredas plats i styrelsen för Paul Leonard
Bergqvist.

5.4

Styrelsens uppdrag är att företräda Stiftelsen och bevaka dess intressen.
Det ankommer på styrelsen att fatta beslut i principiella frågor om
Stiftelsens ekonomiska angelägenheter.

5.5

Styrelsen ska föra räkenskaper och avge årsredovisningar.

5.6

Ordinarie styrelsesammanträden ska hållas två (2) gånger per år. I övrigt
ska styrelsesammanträden hållas när ordförande kallar till ett sådant eller
om minst en tredjedel av styrelsen begär det.
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5.7

Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll. I protokollet ska de
beslut som styrelsen har fattat antecknas. Protokollet ska undertecknas av
den som varit protokollförare och justeras av ordföranden.

5.8

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av samtliga styrelseledamöter är
närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften
av de närvarande röstar för vid sammanträdet. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.

5.9

Styrelsen ska verka Pro Bono, men med möjlighet till ersättning för utlägg
i samband med styrelseuppdraget. Styrelsen äger rätt att anställa personer
för olika funktioner som kan komma att vara behövliga för Stiftelsens
förvaltning.
VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET

5.10

Stiftelsens löpande förvaltning och administration ska skötas av ett
verkställande utskott som ska bestå av tre personer ur styrelsen, utsedda
av styrelsen.

5.11

Det första verkställande utskottet ska bestå av Karin Bergqvist, Kjell
Bergqvist och utskottsledamot.

5.12

Det verkställande utskottet ska verka Pro Bono, men med möjlighet till
ersättning för utlägg i samband med uppdraget.
ADMINISTRATIV CHEF

5.13

I styrelsen ska finnas en administrativ chef som utses av Stiftelsens
styrelse.

3 (5)

6

ÖPPENHET

6.1

Stiftelsen ska bedrivas med största möjliga öppenhet och offentlighet mot
allmänheten och massmedia. Dock ska givare få vara anonyma.

7

REVISOR

7.1

Styrelsen ska utse en auktoriserad revisor och en suppleant för denna.
Revisorn ska granska Stiftelsens årsredovisning och bokföring samt
styrelsens och det verkställande utskottets förvaltning.

7.2

Revisorn ska följa styrelsens anvisningar såvitt dessa inte strider mot lag
eller god revisionssed.

7.3

Revisorn ska årligen avge en revisionsberättelse till styrelsen.

8

TILLSYN

8.1

Stiftelsen ska stå under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm i enlighet
med stiftelselagen (1994:1220).

9

ÄNDRING AV STADGAR

9.1

Beslut som fattas utan tillstånd från myndighet om ändring eller
upphävande av dessa stadgar är inte giltigt med mindre beslutet har fattats
på två på varandra följande styrelsesammanträden med mellankommande
styrelseval. Beslut om att ändra Stiftelsens ändamål får dock inte ske.
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10

UPPLÖSNING

10.1

Om Stiftelsen upplöses ska dess kvarvarande tillgångar överlämnas till en
annan inhemsk eller utländsk organisation som har ett liknande
välgörande ändamål som Stiftelsen.

11

STIFTARNAS UNDERTECKNANDE
Stockholm 170824

Stockholm 170824

Karin Bergqvist

Kjell Bergqvist

____________________

____________________
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