STADGAR
§1
Stiftelsens namn är Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation ("Stiftelsen").
§2
Stiftelsens ändamål är att arbeta för att kunna göra olika insamlingar för välgörande ändamål för
olika barn i behov, genom att underlätta och förbättra livssituationen för dessa barn. Detta kan göras
genom att bl.a. samla in pengar via olika projekt, genom olika bidrag, byggande av skolor, verka för
renare vatten m.m.
§3
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Avgående
styrelseledamot får återväljas. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av antalet ledamöter är
närvarande. Vid styrelsebeslut har varje ledamot en röst. Som styrelsens beslut gäller den mening
som mer än hälften av de närvarande röstar för, när inte annat föreskrivs i stadgarna eller följer av
lag. Styrelsen väljer inom sig ordförande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden
biträder.
§4
Stiftelsens styrelse utser själv nya ledamöter. Mandattiden för styrelseuppdrag ska för minst hälften
av samtliga ledamöter löpa under tre år och för övriga ledamöter under två år.
Styrelseledamots uppdrag upphör vid slutet av det första ordinarie styrelsesammanträde som hålls
under fjärde respektive tredje året efter det år då styrelseledamot valts. Val av nya
styrelseledamöter ska ske vid första ordinarie sammanträde under året.
Utökning respektive minskning av antalet styrelseledamöter beslutas i förekommande fall av
styrelsen.
§5
Styrelsen väljer inom eller utom sig de övriga funktionärer den finner nödvändiga.
§6
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.
§7
Styrelsen företräder Stiftelsen och tecknar dess namn och firma. Stiftelsen företräds och dess namn
och firma tecknas även av den eller de personer som styrelsen utser därtill.
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§8
Styrelsen ska sammanträda till ordinarie sammanträde minst tre gånger per år på kallelse av
ordföranden, eller i övrigt då någon styrelseledamot så begär. Ordföranden ska i övrigt tillse att
styrelsesammanträden hålls när så behövs och tillse att skriftlig eller muntlig kallelse utfärdas.
Dagordning ska bifogas kallelsen. Vid styrelsesammanträde då beslut av större vikt ska fattas, ska
erforderligt beslutsunderlag bifogas kallelsen.
§9
Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll vilket ska justeras av ordföranden jämte den eller
de personer som vid varje tillfälle utses. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på
betryggande sätt.
§10
Styrelsen ska vid förvaltning av Stiftelsens tillgångar tillse att dessa förvaras på fullt betryggande sätt.
§11
De medel som inflyter efter det upprop som Stiftelsen avser att publicera i media och på sin hemsida
ska bilda en självständig förmögenhet som främjar Stiftelsens bestämda och varaktiga ändamål.
Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning
genom att utdela anslag till personer och/eller organisationer samt genom att själv göra direkta
insatser som främjar Stiftelsens syfte. Stiftelsens styrelse beslutar om anslag av de samlade
resurserna jämte avkastningen.
§12
För Stiftelsen ska föras erforderliga räkenskaper. Räkenskapsåret ska löpa från 1 juli till 30 juni.
§13
Av Stiftelsen förordnad revisor ska fullgöra sitt uppdrag tills vidare.
§14
Senaste den 1 mars ska styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper
överlämnas till Stiftelsens revisor, vilken inom en månad ska avge revisionsberättelse med
angivanden huruvida styrelsen förvaltat Stiftelsen i enlighet med stadgarna, god stiftelsesed och
gällande lagstiftning. Förvaltnings- och revisionsberättelser ska överlämnas till Länsstyrelsen i
Stockholms län.
§15
Ändring av dessa stadgar får utan tillstånd av myndighet beslutas av en enhällig styrelse, dock under
förutsättning av att ändringen inte står i strid med 6 kap 1 § stiftelselagen (1994:220).
§16
Stiftelsen ska stå under tillsyn enligt bestämmelserna i stiftelselagen.
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§17
Stiftelsen kan upplösas om styrelsen ansöker om detta enligt då gällande bestämmelser. I samband
med detta ska förordnas angående Stiftelsens tillgångar som i första hand bör fortsätta att tjäna i
urkunden angivet ändamål. Ansökan om upplösning ska föregås av ett beslut härom, fattat av en
enhällig och fulltalig styrelse.
_____________________
Dessa stadgar har antagits vid styrelsesammanträde den 19 september 2019
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