
STADGAR 

För 

MAJ-LIS FILANTROPISKA INSAMLINGSSTIFTELSE 

 

 STIFTELSENS BILDANDE 

 

§ 1 Maj-Lis Filantropiska InsamlingsStiftelse har tillkommit för att samla in, förvalta och 

fördela medel som inkommer till ändamålet. 

 

STIFTELSENS ÄNDAMÅL 

 

§ 2 Stiftelsen har som huvudsakliga ändamål att bedriva social verksamhet i kristen regi samt 

förmedla vård och omhändertagna av behövande, sjuka, handikappade och flyktingar i 

Portugal och andra länder. 

 

Verksamheten bedrives på idéell grund utan vinst syfte. 

 

STIFTELSENS TILLGÅNGAR 

 

§ 3 Stiftelsens tillgångar utgöres av: 

a) medel innestående på stiftelsens konto 

b) vad som i övrigt genom testamente, gåva, lotterier eller på annat sätt kan tillfalla 

stiftelsen, samt 

c) avkastning av stiftelsens tillgångar. 

 

STIFTELSENS STYRELSE OCH LEDNING 

 

§ 4 Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av lägst tre och högst fem 

ledamöter och lägst en och högst tre suppleanter.  

 

Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år. Avgår ledamot före mandattidens utgång, skall 

ny ledamot utses för återstående del av mandatperioden. 

 

Ledamöterna bör utses från olika kyrkor och samfund. Till ledamot kan även väljas enstaka 

personer utan denna förankring men med starkt intresse av verksamheten. 

 

§ 5 Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom sig övriga 

funktionärer. 

  

§ 6 Styrelsen bör ha sitt säte i Årjäng. 

 

§ 7 Föreståndare för verksamheten utses av styrelsen för en tid av två år och kan omväljas. 

Maj-Lis Johansson är föreståndare vid stiftelsens bildande och självskriven ledamot så länge 

hon själv önskar. 

 

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

 

§ 9 Styrelsen äger rätt att då så erfordras till sig adjungera lämpliga personer för särskilt 

uppdrag. 

 



§ 10 Styrelsen skall vid förvaltning av stiftelsens medel tillse att dessa är anbringade på fullt 

betryggande sätt. 

 

RÄKENSKAPER OCH REVISION 

 

§ 11 För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper, som skall avslutas den 31 december 

varje år. 

 

§ 12 För granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall en kvalificerad 

revisor jämte en suppleant utses för en tid av två år.  

 

§ 13 Senast den därpå följande 1 mars skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående 

års räkenskaper överlämnas till stiftelsens revisor, vilken inom två månader skall avge 

revisionsberättelse med angivande huruvida ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna tillstyrkes. 

 

SAMMANTRÄDEN, BESLUTSMÄSSIGHET ETC. 

 

§ 14 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, så snart detta är erforderligt. På 

begäran av två av styrelseledamöterna är ordföranden skyldig snarast sammankalla styrelsen. 

 

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas genom 

enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 

§ 16 Om stiftelsen upplöses skall dess tillgångar användas till ändamålet enligt § 2. 

 

 

Stadgarna antagna av stiftelsens styrelse vid sammanträde i Hökerum 2006-08-26 
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