
Stadgar för EFI Fadder insamlingsstiftelse 

 

§ 1. Stiftelsens ändamål  

Stiftelses ändamål är att ta emot, förvalta och administrera de medel och materiella resurser 

som samlas in och sedan förmedla dem vidare till Fundația Creștină Elims verksamhet bland 

utsatta människor i Rumänien.  

 

§ 2 Förvaltning 

Stiftelsen styrelse skall bestå av minst 3 ledamöter och högst 9 ledamöter. Styrelsen skall 

hela tiden se till att det finns minst tre suppleanter. Styrelsen träffas minst tre gånger per år. 

Stiftelsens styrelse skall från starten utgöras av de tre stiftarna samt minst en ytterligare 

ledamöter som de utser. Styrelsen utser i fortsättningen inom sig vilka som utgör stiftelsens 

styrelse och vilka som är suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter får inte ha 

betalningsanmärkningar och/eller inte ha förfallna och obetalda skatteskulder.  

Styrelseuppdraget gäller tillsvidare eller tills styrelseledamoten avlider. Om en 

styrelseledamot själv väljer att avgå skall han/hon meddela styrelsen om detta i god tid så 

att styrelsen får tid på sig att hitta en ersättare. En styrelseledamot kan tvingas att avgå om 

en kvalificerad majoritet på 2/3 av styrelsen anser att han/hon är olämplig för uppdraget. En 

styrelseledamot måste också avgå om han/hon under sin mandatperiod får en 

betalningsanmärkning eller obetald skatteskuld.  

 

Vid ledamots avgång utses efterträdare av styrelsen. Samtliga styrelseledamöter skall delta 

vid ett sådant möte och beslutet skall fattas med en kvalificerad majoritet på 2/3.  

 

§ 3 Val av ordförande m.m.  

Styrelsen väljer inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare. Styrelsen väljer inom 

eller utom sig de övriga funktioner de finner lämpliga.  

 

§ 4 Styrelsens säte 

Styrelsen har sitt säte i Askeby i Linköpings kommun, Östergötlands län.  

 

§ 5 Firmateckning 

Stiftelsens firma tecknas av den eller de som styrelsen därtill utser.  

 

§ 6 Ekonomisk ersättning 

Till styrelsen utgår inget styrelsearvode men skälig ersättning kan vid prövning av styrelsen 

utgå till styrelseledamot för kostnader förenade med styrelseuppdraget.   

 

 



§ 7 Kallelse till styrelsemöten 

Ordföranden skall se till att styrelsemöten hålls när så behövs, dock minst tre gånger per år, 

och kallar till dem skriftligt, via e-post eller muntligt. Nödvändig dokumentation skall 

medfölja kallelsen när frågor av större vikt skall behandlas.  

 

Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde inom 30 dagar efter det att minst två 

ledamöter har begärt detta.  

 

§ 8 Beslutsfattande  

När inte de här stadgarna föreskriver något annat är styrelsen beslutsför då minst 2/3 av 

ledamöter är närvarande varav ordföranden måste vara en av dem. Som närvarande räknas 

också den som deltar i mötet via telefon, Skype eller liknande tjänst. Beslut fattas med enkel 

majoritet när stadgarna inte föreskriver något annat. Ordföranden har utslagsröst vid lika 

röstetal.  

 

§ 9 Protokollsförande  

Vid stiftelsens styrelsemöten skall protokoll föras som sedan skall justeras av ordföranden 

och en justeringsman som styrelsen utser. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras 

på ett betryggande sätt.  

 

§ 10 Bokföring och bokslut  

Stiftelsen är bokföringsskyldig enligt stiftelselagen och skall varje verksamhetsår upprätta 

bokslut och genomgå lagstadgad revision.  

 

§ 11 Revision 

Tillsynen av stiftelsens förvaltning och ändamålsuppfyllande skall göras av en av 

Revisorsnämnden auktoriserad eller godkänd revisor, som godkänts av Svensk 

Insamlingskontroll.  

Den revisor som styrelsen har förordnat fullgör sitt uppdrag tillsvidare om styrelsen inte 

beslutar om något annat. 

 

§ 12 Förvaltningsberättelse 

Senast den 31 mars året efter räkenskapsårets slut, skall styrelsens förvaltningsberättelse 

och föregående års räkenskaper överlämnas till stiftelsens revisor, vilken inom 1 månad skall 

avge revisionsberättelse med angivande huruvida styrelsen förvaltat stiftelsen i enlighet med 

stadgarna, god stiftelsesed och gällande lagstiftning.  

 

§ 13 Ändring av stadgar 

Ändring av stiftelsens stadgar får beslutas endast av en fulltalig och enhällig styrelse efter 

förslag i två konsekutiva möten, dock under förutsättning att ändringen inte strider mot 

stiftelsens syfte och ändamål enligt stiftelseurkunden eller stiftelselagen (1994:1220) kap 6.  



 

 

 

§ 14 Tillsyn 

Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt stiftelselagen 1994:1220 om tillsyn över stiftelser.  

 

§ 15 Upplösning 

Stiftelsen kan upplösas under förutsättning att tillsynsmyndigheten/stiftelselagen så medger. 

I samband härmed skall stiftelsens tillgångar i första hand fortsätta tjäna det ändamål som 

angetts i urkunden. Ansökan om upplösning skall föregås av ett enhälligt beslut av en 

fulltalig styrelse på två konsekutiva möten.   

 

Askeby den 20 januari 2014 

 

 

 

 


