
STADGAR
for
S TI F T E L,SEW F I S TU LAS JUKHAS E T

Stiftelsens namn, hemort och iindamil

$ 1 Stiftelsens namn ar Stiftetsen Fistutasjukhuset, Hamlin Fistula Sweden, nedan kallad

Stiftelsen.

$ 2 Stiftelsen ska vara en sjiilvstiindig, allmiinnyttig, humanitar stiftelse med hemort i

Stockholm, Sverige. Stiftelsen har bildats genom kapital som stiftarna inbetalat till stiftelsen.

Ytterligare kapital tillfors stiftelsen genom bidrag i form av insamlingsverksamhet bland

organisationer och enskilda i Sverige samt bidrag efter anscikan frin statliga bistindsorgan.

$ 3 Stiftelsens iindamil ar att utan vinstsyfte och i samverkan med organisationer och

myndigheter stddja Fistulasjukhuset i Etiopien i dess arbete med ftirlossningsskador hos

kvinnor.

Stiftelsens kapital

$ 4 Stiftelsens bundna eget kapital uppgir till 16 000 kronor.

$ 5 Stiftelsen ska anviinda erhillet kapital samt avkastningen diirav ftir att uppfflla iindamilet

och ska uppriitthilla ett s& litet eget kapital som mdjligt. Erforderliga medel skall dock finnas

for att ta till vara stiftelsens uppgifter samt sitkra en betryggande administration och

utveckling.

Stiftelsens ledning

$ 6 Stiftelsens angeliigenheter ombesdrjs av stiftelsens styrelse.

$ 7 Styrelsen ska besti av en representant utsedd av och frin vardera av de stiftande
organisationerna
Centerkvinnorna, Liberala Kvinnor, Fredrika-Bremer-Forbundet, Riksforbundet Hem och
Samhiille, M-kvinnorna, S-kvinnor och Svenska Kvinnors Viinsterforbund. Diirutover ska
riven ingi representanter for bidragsgivande organisationer och enskilda. Antalet ledamdter
faststiills av styrelsen.

En personlig suppleant utses for varje ledamot

Val av ledamot och suppleant giiller fcir tvi verksamhetsir. I forekommande fall sker
fyllnadsval.

Styrelsen fir forordna ombud att lora stiftelsens talan.



$ 8 Styrelsen utser inom sig ordforande, vice ordforande och kassor.

Styrelsen 6r beslutsfor di minst hdlften av dess medlemmar, diiribland ordforanden eller vice

ordforanden iir nrirvarande. Som styrelsens beslut gdller den mening om vilken de flesta

rostande enar sig. Vid lika rostetal har ordftiranden utslagsrcist.

$ 9 Vid styrelsens sammantriiden ska foras protokoll som ska justeras av ordforanden jiimte

den ytterligare person som utses vid varje sammantrdde. Protokoll ska godktinnas vid

niistkommande sammantriide. De ska fciras i nummerfoljd och forvaras pi betryggande siitt.

$ 10 Stiftelsens firma tecknas av ordftiranden och kassdren var for sig.

Riikenskaper och revision

$ 11 Stiftelsens riikenskaps6r utgdrs av kalenderir. Granskning av stiftelsens forvaltning och

riikenskaper ska utforas av tvh av styrelsen utsedda revisorer, varav en auktoriserad. For varje

revisor utses en revisorssuppleant med motsvarande kvalifikationer.

Riikenskaperna ska upprtittas i enlighet med god revisionssed och pi sidant siitt att

bruttoredovisning mojligg6rs. Senast fem m6.nader efter riikenskapsflrets utging ska till SFI
(Stiftelsen for insamlingskontroll) insdndas resultatrtikning, balansriikning, verksamhets- och

ber?ittelser samt av SFI uppgjorda blanketter ftir redovisning av resultat- och balansriikning,

specificerade enligt SFIs anvisningar. Betrtiffande uppgiftsskyldighet till liinsstyrelsen ska

iakttas vad som stadgas i stiftelselagen (1994:1220). Riikenskaperna ska undertecknas av

styrelsen.

$ 12 Sker foriindring inom ledningen for stiftelsen eller utbyte av firmatecknare eller av

revisorer ska sidan foriindring omedelbart anmiilas till SFI samt betriiffande styrelseledamot

till l2insstyrelsen.

Ansvarsfrihet

$ 13 Frigan om ansvarsfrihet for styrelsen avgcirs vid irsmotet. Detta ska hflllas fore mars

minads utging.

Andring av stadgar och uppliisning av stiftelsen

$ 14 Andring av dessa stadgar eller beslut om upplosning av stiftelsen kan endast ske om

minst 213 av samtliga rcistberiittigade styrelseledamciter vid ett och samma styrelsemdte rostar

for detta.

Om stiftelsen upploses eller stadgarna iindras sivitt angir Zindamilet med stiftelsen ska de

medel som flterstfir sedan samtliga forpliktelser fullgjorts anvdndas efter styrelsens beslut och

f<ir annat likviirdigt bistindsiindam6l.



Permutationslagens bestiimmelser ska iakttas vid tindring av dessa stadgar.

Stadgarna faststiillda av flrsmdtet 2008- 12-09


