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Stadgar 

Plan International Sverige Insamlingsstiftelse 

2018 
 

 

 

 

 

Namn och Säte 

 

Artikel 1 

 

1. Stiftelsens namn skall vara Plan International Sverige Insamlingsstiftelse. 

 

2. Stiftelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 

 

 

Ändamål 

 

Artikel 2 

 

Stiftelsens ändamål är: 

 

i. att direkt - och/eller indirekt genom Plan International Inc., Rhode Island, USA (eller annan 

organisation som övertar denna organisations verksamhet) så länge nämnda ideella 

organisation fortsätter att driva eller av Stiftelsen kan antas driva sin verksamhet i enlighet 

med denna Stiftelses ändamål - erbjuda socialt stöd och finansiell och materiell hjälp till barn 

och deras behövande medellösa familjer i länder som ej har möjlighet att erbjuda sådant stöd 

och hjälp på egen hand; 

 

ii. att öka meningsfull kommunikation mellan faddrar och/eller andra bidragsgivare och 

fadderbarn, deras familjer och samhällen; 

 

iii. att öka allmänhetens förståelse för nödvändigheten av detta arbete; 

 

iv. att möjliggöra transferering av pengar som samlats in eller på annat sätt erhållits för detta 

ändamål till mottagarna; 

 

v. att vara en organisation av enbart humanitär karaktär för uppnående av de här beskrivna 

målen, vilken inte har någon koppling eller anknytning till politiska, religiösa eller andra 

intressen; 

 



Sida 2 av 5 

Gällande från 14 mars 2019 

vi. att insamla och mottaga bidrag i form av penninggåvor och att erhålla testamentariska 

gåvor, anslag och andra former av penningbidrag, i form av gåvoutfästelser, allmänna anslag, 

provisioner, livräntor, livförsäkringar eller andra medel och att använda och distribuera 

sådana bidrag i enlighet med villkoren i dessa stadgar; 

 

vii. att administrera och övervaka distributionen och fördelningen av de av Stiftelsen erhållna 

medlen; 

 

viii. alla andra syften, åtgärder och gärningar vilka kan eller skulle kunna främja Stiftelsens 

ändamål som det kommer till uttryck i dessa stadgar. 

 

 

Finansiella resurser och deras användning 

 

Artikel 3 

 

Stiftelsens finansiella resurser består av: 

 

 medel genererade genom den insamlingsaktivitet genom vilken Stiftelsen etableras i 

enlighet med stiftelseförordnandet; 

 medel därefter genererade genom gåvor, bidrag, donationer och testamentariska gåvor 

samt alla andra lagligt erhållna medel; 

 ränteintäkter. 

 

Stiftelsen skall använda sina medel direkt för att uppnå de ändamål som stipulerats i dessa 

stadgar eller skall – såvida det inte strider mot tvingande villkor som må ha uppställt av givare 

vid lämnande av bidrag – överföra sina medel till Plan International Inc., Rhode Island, USA 

(eller annan organisation som övertar denna organisations verksamhet) så länge nämnda 

ideella organisation fortsätter att verka för välgörande eller på annat sätt förtjänstfulla 

ändamål enligt ovan. Stiftelsen skall inte vara förpliktigad att låna pengar för att finansiera 

överföring av medel till Plan International Inc., Rhode Island, USA. 

 

 

Styrande och kansli 

 

Artikel 4 

 

Stiftelsens styrande organ är Styrelsen.  

 

För den löpande verksamheten finns ett kansli, som leds av en Generalsekreterare. 

 

 

Styrelsen 

 

Artikel 5 

 

1. Styrelsen är ansvarig för Stiftelsen och för tillsynen över Stiftelsens förvaltning och skall 

fullgöra de uppgifter som enligt stiftelselagen ankommer på styrelsen.  
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2. Styrelsen består av mellan sex och tio ledamöter och utser bland dessa en Ordförande och 

en vice Ordförande. Generalsekreteraren, som inte är styrelseledamot, deltar i alla punkter på 

styrelsemötena förutom där styrelsen bestämmer annorlunda. 

 

3. Skulle Styrelsen komma att bestå av färre än sex ledamöter får Styrelsen ändå handha 

nödvändig administration av Stiftelsen till dess att Styrelsen återigen är fulltalig. 

 

4. Styrelsens ledamöter utses av Styrelsen.  

 

5. Styrelsens ledamöter skall efter fullgjord mandatperiod avgå. Mandatperioderna skall vara 

högst två år. När en ledamot avgår efter fullgjord mandatperiod är denne omgående åter 

valbar till Styrelsen för ytterligare max tre perioder om högst två år. Maximal mandatperiod är 

alltså åtta år. 

 

6. Styrelseledamot upphör att fylla sin funktion som Styrelseledamot: 

 

 genom sin avgång på egen begäran; 

 om ledamoten försätts i konkurs; 

 om ledamotens tillgångar sätts under särskild förvaltning; 

 genom entledigande som fastställts i domstol (i enlighet med lag); 

 genom entledigande beslutat av Styrelsen. 

 

7. Styrelseledamöterna skall inte erhålla någon finansiell kompensation eller annan 

penningersättning för sitt arbete. Däremot skall ledamöterna, på begäran, erhålla ersättning för 

sina styrkta och rimliga utgifter för att fullgöra sina styrelseuppdrag. 

 

 

Styrelsens möten och beslutsfattande 

 

Artikel 6 

 

1. Styrelsen skall sammanträda så ofta som Ordföranden bestämmer eller när minst en av 

ledamöterna så kräver. Tid och plats för mötet bestäms av Ordföranden efter samråd med 

Generalsekreteraren. Tidpunkt för möten skall fastställas i god tid och efter samråd med 

styrelsens ledamöter. Styrelsen får fatta beslut även på annat sätt än vid sammanträde om 

samtliga styrelseledamöter är ense om att sådant förfarande är lämpligt. 

 

2. Kallelse till styrelsemöte skall utfärdas senast sju dagar innan mötet. Kallelse kan ske 

genom post eller elektroniskt.  

 

3. Mötets ordförande skall vara Styrelsens Ordförande eller vice Ordförande. För det fall 

dessa båda är frånvarande skall en styrelseledamot i förväg utsedd av Styrelsens Ordförande 

vara mötets ordförande. Styrelsen utser mötets ordförande, om inte någon styrelseledamot i 

förväg utsetts till mötets ordförande av Styrelsens Ordförande. En styrelseledamot skall utses 

att jämte mötets ordförande justera protokollet. 

 

4. Vid varje styrelsemöte skall protokoll föras. Detta protokoll skall godkännas senast vid 

nästkommande möte genom justering av mötets ordförande och justeringsmannen. 
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5. Om inte annat beslutats, tas beslut i Styrelsen av en majoritet av rösterna på ett möte där en 

majoritet av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 

6. Om kallelse inte skett i enlighet med dessa stadgar, men Styrelsen likväl är beslutsför, kan 

giltiga beslut fattas i alla behandlade ärenden för såvitt inte någon ledamot (såväl närvarande 

som frånvarande ledamöter) motsätter sig behandlandet av ett ärende. 

 

 

Artikel 7 

 

Artikeln har utgått. 

 

 

Stiftelsens företrädare 

 

Artikel 8 

 

Stiftelsen företräds av Styrelsen eller av Styrelsens Ordförande och vice Ordförande i 

förening. 

 

 

Generalsekreteraren 

 

Artikel 9 

 

1. Generalsekreteraren skall utses och entledigas av Styrelsen. 

 

2. Frågor avseende instruktioner och ersättning till Generalsekreteraren skall avgöras av 

Styrelsen. 

 

3. För det fall Generalsekreteraren avgår, entledigas eller annars inte kan fullgöra sina 

uppgifter, skall Styrelsen omgående utse en ersättare till befattningen för tiden fram till dess 

att Styrelsen utsett en ny ordinarie Generalsekreterare. 

 

 

Ekonomi 

 

Artikel 10 

 

1. Räkenskapsåret skall avse perioden 1 juli till 30 juni följande år. 

 

2. Det åligger Styrelsen att upprätta årsbokslut och årsredovisning för Stiftelsen inom fem 

månader efter räkenskapsårets utgång. Detta bokslut och årsredovisning skall upprättas i 

enlighet med gällande svensk lagstiftning. 

 

3. Stiftelsens revisor, vilken skall väljas av Styrelsen och skall vara auktoriserad revisor eller 

auktoriserat revisionsbolag, skall revidera bokslutet i enlighet med god revisionssed och i 

enlighet med gällande svensk lagstiftning. Inom sex månader efter räkenskapsårets utgång 

skall årsredovisning tillsammans med revisionsberättelse sändas till den övervakande 

myndigheten. 



Sida 5 av 5 

Gällande från 14 mars 2019 

 

4. Årsbokslutet skall delges Stiftelsen för insamlingskontroll i enlighet med instruktionerna 

för insamlingskontroll. 

 

 

Ändring av stadgarna och upplösning 

 

Artikel 11 

 

1. Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av stiftelsen kan endast tas av Styrelsen 

med två tredjedels majoritet på styrelsemöte där samtliga ledamöter är närvarande. Sådan 

ändring är begränsad av de restriktioner som anges i Stiftelselagen. 

 

2. Om, i ett möte med syfte som beskrivs i föregående punkt, ej samtliga ledamöter är 

närvarande skall Generalsekreteraren kalla till ett andra möte som skall hållas inom en månad 

efter det första mötet. På detta andra möte kan beslut tas i frågan förutsatt att minst hälften av 

ledamöterna är närvarande och förutsatt att minst två tredjedelar av de närvarande röstar för 

förslaget. 

 

3. För det fall Stiftelsen av någon anledning upplöses skall återstående medel fördelas i 

enlighet med Stiftelsens ändamål som beskrivet i artikel 2. 

 

4. Artikel 11 av dessa stadgar kan ej ändras. Artikel 2 kan endast ändras efter det att 

Kammarkollegiet givit sitt tillstånd. 

 

*** 

 

 

 


