Stadgar för Insamlingsstiftelsen Human Practice Foundation Sweden

§ 1 Namn och säte
1.

Stiftelsens namn ska vara Insamlingsstiftelsen Human Practice Foundation
Sweden.

2. Stiftelsen ska ha sitt säte i Stockholm.
§ 2 Ändamål
1.

Stiftelsens ändamål ska vara att direkt och/eller indirekt främja etablering, finansiering och drift av humanitära projekt, tillväxtprojekt och samhällsutvecklingsprojekt som är till hjälp för nödlidande eller fattiga människor i världen samt att
bedriva och/eller främja därmed förenlig verksamhet.

2. Stiftelsen ska främja sitt ändamål i första hand genom insatser i Asien, Afrika och
Europa, innefattande aktiviteter såsom följande
a. Ge tillgång till utbildning genom att uppföra och förbättra skolor och
skolanläggningar, tillhandahålla utbildnings- och hälsoprogram samt
utbilda lärare och skolledning,
b. Arbeta med lokala initiativ för att uppmuntra entreprenörskap, exempelvis odlingsprojekt,
c. Stärka och bygga upp barns självkänsla och självförtroende genom att
lära ut grundläggande färdigheter och livskunskap (life skills).
3. Stiftelsen ska härvid ha rätt, men inte skyldighet, att bedriva näringsverksamhet
och ska kunna äga andelar i aktiebolag eller motsvarande samt ska, som ett led i
främjandet av ändamålet enligt ovan, ha rätt att äga och överlåta fast egendom.
4. Stiftelsen ska vara religiöst och partipolitiskt obunden samt ska inte ha för avsikt
att generera vinst.
§ 3 Tillgångar
1.

Tillgångarna i stiftelsen kommer att bestå av (i) medel som flutit in efter upprop i
samband med att stiftelsen bildades, (ii) bidrag, donationer och gåvor, inklusive
testamentariska förordnanden och arv samt (iii) övriga donerade medel och intäkter.

2. Mottagande av gåvor och donationer enligt ovan ska följa vid var tid gällande riktlinjer avseende detta som har antagits av stiftelsens styrelse.
§ 4 Styrelsens sammansättning
1.

Stiftelsens styrelse ska bestå av tre till sju ledamöter.

2. Styrelseledamöter ska utses och entledigas av stiftelsens styrelse, som också bestämmer antalet ledamöter i styrelsen och utser styrelsens ordförande.
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3. Minst en styrelseledamot ska vara bosatt i Sverige och minst hälften av styrelsens
ledamöter ska vara bosatta inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.
4. Styrelseledamöter ska inte ha rätt till ersättning för sitt uppdrag, men ska ha rätt
till skälig ersättning för kostnader som har samband med uppdraget inom de ramar som beslutas av styrelsen.
§ 5 Beslutförhet m.m.
1.

Styrelsen är beslutför när mer än hälften av det totala antalet styrelseledamöter är
närvarande.

2. I den utsträckning särskild majoritet inte har föreskrivits för viss fråga gäller som
styrelsens beslut den mening som mer än hälften av närvarande styrelseledamöter
röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som styrelsens ordförande biträder.
3. Styrelsemöten och beslutsfattande kan ske per capsulam, genom undertecknande
av protokoll utan att styrelsens ledamöter har samlats.
§ 6 Rätten att företräda stiftelsen och teckna dess firma
1.

Styrelsen, i dess helhet, företräder stiftelsen och har rätt att teckna dess firma. Stiftelsens firma ska därutöver kunna tecknas av två styrelseledamöter i förening eller
av en styrelseledamot i förening med den verkställande direktören, om en verkställande direktör har utsetts.

2. Styrelsen ska ha rätt att vid behov bemyndiga en eller flera personer att företräda
stiftelsen och att rättshandla å stiftelsens vägnar.
§ 7 Stiftelsens förvaltning
1.

Styrelsen ska inom ramen för förvaltningen ha rätt att delegera vissa uppgifter till
en eller flera styrelseledamöter i styrelsen eller till andra personer samt inrätta de
utskott, arbetsgrupper eller motsvarande som behövs. Vid delegation ska styrelsen
handla med omsorg och fortlöpande kontrollera att delegationen kan upprätthållas.

2. Styrelsen ska ha rätt att utse en verkställande direktör att handha den löpande förvaltningen i stiftelsen, med beaktande av det ansvar för stiftelsens förvaltning som
åvilar styrelsen.
§ 8 Räkenskapsår och årsredovisning
1.

Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderåret.

2. Årsbokslut och årsredovisning för stiftelsen ska upprättas inom fyra månader efter
räkenskapsårets utgång. Årsbokslut och årsredovisning ska upprättas i enlighet
med gällande svensk lagstiftning.
3. Årsredovisningen, inklusive resultat- och balansräkning, ska fastställas av styrelsen.
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4. Stiftelsens revisor, som ska väljas av styrelsen, ska vara auktoriserad revisor. Bokslutet ska revideras i enlighet med god revisionssed och i enlighet med gällande
svensk lagstiftning.
5. Årsredovisningen ska tillsammans med revisionsberättelsen sändas till tillsynsmyndigheten inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
§ 9 Ändring av föreskrifter
1.

Styrelsen ska ha rätt att, utan tillstånd av en myndighet, besluta om att ändra,
upphäva eller åsidosätta stiftelsens föreskrifter, som angår annan fråga än ändamålet i § 2. Inte heller föreskrifterna om ändring i denna § 9 får omfattas av sådant
beslut.

2. Beslut enligt ovan kan endast fattas av styrelsen genom biträde av minst två tredjedelar av de närvarande styrelseledamöterna vid styrelsemöte där samtliga ledamöter är närvarande.
3. Kallelse till ett styrelsemöte där ett förslag till ändring av stiftelsens föreskrifter
ska behandlas ska alltid innehålla fullständigt underlag för beslut, inklusive den
föreslagna ändringen i dess helhet och motivering till ändringen. Kallelse till sådant styrelsemöte ska skickas minst fjorton kalenderdagar före mötet.
§ 10 Avveckling av stiftelsens verksamhet
1.

Styrelsen ska ha rätt att besluta om att stiftelsen ska upphöra med sin insamlingsverksamhet och avveckla verksamheten i övrigt, med de begränsningar som följer
av svensk stiftelselag och med hänsyn till gällande rätt i övrigt. För sådant beslut
gäller föreskrifterna i § 9 i tillämpliga delar.

2. Under tiden för avvecklingen, ska dessa föreskrifter i möjligaste mån fortsätta att
gälla och stiftelsen ska fortsatt främja ändamålet i § 2.
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