STADGAR FÖR INSAMLINGSSTIFTELSEN
2022 Initiative Foundation
Dessa stadgar har antagits vid ett konstituerande möte den 22 november 2017.
§1

Stiftelsens namn

Stiftelsens namn och firma är 2022 Initiative Foundation, på svenska:
Insamlingsstiftelsen 2022 Initiative Foundation.
§2

Ändamål

Stiftelsens ändamål har angivits i stiftelseförordnandet enligt följande:
Stiftaren avser genom bildandet av denna stiftelse, att accelerera en hållbar
utveckling som bedrivs i linje med de globala mål, Agenda 2030, som antogs av
FN år 2015 och stimulera till ett skapande och samskapande av en sådan hållbar
utveckling.
Stiftelsens medel ska användas för att stötta initiativ för hållbar utveckling som har
ett holistiskt perspektiv (inkluderar sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter)
och som bidrar till en bättre värld på ett sätt som ger väsentliga och påvisbara
effekter. Stödet till initiativen kan ges finansiellt och i annan form. Stiftelsen
prioriterar initiativ som bygger på gränsöverskridande samverkan, mellan
discipliner, samhällssektorer, generationer samt mellan aktörer från näringsliv,
akademi, civilsamhälle och offentlig sektor. Initiativen kan bedrivas både i Sverige
och internationellt. Stiftelsen kan även driva egna initiativ.
Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.
§3

Organisation

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsen kan besluta om
inrättande av ett kansli, rådgivande organ och andra stödfunktioner som styrelsen
finner lämpliga.
Styrelsen ska i sitt arbete i allt väsentligt följa Frivilligorganisationernas
insamlingsråd (FRII) kvalitetskod och Svensk Insamlingskontrolls regelverk för
insamlingsstiftelser med 90-konto.
§4

Styrelse

a. Styrelsen skall bestå av minst tre och högst elva ledamöter. Om styrelsen
finner det lämpligt får högst fyra suppleanter utses.
b. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och andra funktionärer
som styrelsen anser vara nödvändiga.
c. Mandattiden är tre år för ordföranden och två år för övriga ledamöter. Omval
får ske. Utökning respektive minskning av antalet styrelseledamöter beslutas
av styrelsen med åtföljande styrelseledamotsval.
d. En avgående styrelsemedlem kan endast ersättas genom beslut av den
kvarvarande styrelsen. Val av styrelseledamot fordrar enhälligt beslut av den
kvarvarande styrelsen. För att avsätta en styrelseledamot krävs 2/3 majoritet.
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e. Till styrelsen skall utgå skälig ersättning för styrelseuppdraget och därmed
förenade kostnader.
f.

Ordföranden skall tillse att sammanträden hålls i erforderlig omfattning, dock
minst en gång per år i anledning av bokslut. Övriga sammanträden må hållas
per capsulam om det är lämpligt. Styrelsen ska sammankallas om en
styrelseledamot begär det.

g. Styrelsen är beslutför när ordförande eller vice ordförande och minst hälften av
antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut som inte gäller val av
styrelseledamot eller ändring i stadgarna fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal gäller den mening som erhållit ordförandens röst.
h. Vid styrelsemöte ska protokoll föras av vid varje tillfälle utsedd protokollförare.
Protokollet ska undertecknas av protokollföraren och justeras av minst en
ordinarie ledamot. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på
betryggande sätt.
§5

Firmateckning

Styrelsen utser en eller flera personer inom eller utom styrelsen att var för sig eller
i förening teckna stiftelsens firma.
§6

Kapitalförvaltning

Stiftelsens kapital ska förvaltas på ett omsorgsfullt och betryggande sätt såväl
avseende etik som ekonomi och framför allt i enlighet med de värderingar som
stiftelsens ändamål bygger på. Omplaceringar eller andra förändringar beslutas av
styrelsen.
§7

Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.
§8

Räkenskapsår

Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår, januari – december.
§9

Årsredovisning

Styrelsen ska varje år avge årsredovisning. Styrelsen ska därvid fortlöpande följa
de föreskrifter som Svensk Insamlingskontroll och FRII fastställer.
§ 10 Revision och tillsyn
Styrelsens räkenskaper och förvaltning ska granskas av auktoriserad revisor.
Revisor utses varje verksamhetsår i samband med avslutat årsbokslut och beslutet
ska protokollföras på närmast kommande styrelsemöte.
Stiftelsen ska stå under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm enligt reglerna i
stiftelselagen SFS 1994:1220.
§ 11 Ändring av stadgar
Ändring av stadgar förutsätter enhälligt beslut av styrelsen. Dock får stiftelsens
ändamål enligt § 2 ej ändras utan Kammarkollegiets medgivande.
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§ 12 Upplösning av stiftelsen
Om styrelsen fattat beslut att avveckla stiftelsen ska styrelsen ansöka hos
tillsynsmyndigheten om tillstånd att verkställa beslutet. Stiftelsens behållna
tillgångar ska om tillsynsmyndigheten tillstyrker, överlämnas till projekt och/eller
organisationer som lever upp till stiftelsens ändamål.

Stockholm

22 november 2017

Styrelsen

Helena Lindemark

Anders Welin

Göran Janson

Peter Åberg
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