
STIFTELSEFÖRORDNANDE FÖR 
INSAMLINGSSTIFTELSEN 
2022 Initiative Foundation 

Stiftare 
Helena Lindemark, grundare av Hållbar Utveckling Sverige AB och 2022 Initiative. 

Stiftelsens namn 
Stiftelsens namn ska vara 2022 Initiative Foundation, på svenska: 
Insamlingsstiftelsen 2022 Initiative Foundation. 

Ändamål 
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. 

Upprop 
Stiftaren förordnar härmed att de medel som inflyter i anledning av uppropet ska 
bilda en självständig förmögenhet som främjar stiftelsens bestämda och varaktiga 
ändamål i detta förordnande. Stiftelsen bildas genom undertecknande av denna 
handling och genom ett upprop som tillkännages via Internet och sociala media. 

Förordnande och förvaltning 
Stiftaren förordnar härmed att de medel som inflyter genom uppropet varaktigt ska 
förvaltas i enlighet med ovan angivet ändamål. För denna förvaltning ska det finnas 
en styrelse i enlighet med stiftelsens stadgar. 

Helena Lindemark, Göran Janson, Anders Welin och Peter Åberg, som ska utgöra 
stiftelsens ursprungliga styrelse, åtar sig att förvalta stiftelsens medel i enlighet med 
ovan angivet ändamål och stiftarens förordnande. 

Revision 
För tillsyn av uppfyllandet av ändamålet och förvaltningen i övrigt ska finnas en 
auktoriserad revisor och om styrelse så beslutar en auktoriserad revisorssuppleant. 
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