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Stiftelsensnamn, hemort och iindamil
$ 1 Stiftelsensnamn ar StiftetsenFistutasjukhuset,Hamlin Fistula Sweden,nedankallad
Stiftelsen.
$ 2 Stiftelsenska vara en sjiilvstiindig,allmiinnyttig, humanitarstiftelsemed hemort i
Stockholm, Sverige.Stiftelsenhar bildats genomkapital som stiftarnainbetalattill stiftelsen.
Ytterligare kapital tillfors stiftelsengenom bidrag i form av insamlingsverksamhetbland
organisationeroch enskildai Sverigesamtbidrag efter anscikanfrin statligabistindsorgan.
$ 3 Stiftelsensiindamil ar att utan vinstsyfte och i samverkanmed organisationeroch
myndigheterstddja Fistulasjukhuseti Etiopien i dessarbetemed ftirlossningsskadorhos
kvinnor.
Stiftelsenskapital
$ 4 Stiftelsensbundnaeget kapital uppgir till 16 000 kronor.
$ 5 Stiftelsen ska anviinda erhillet kapital samt avkastningendiirav ftir att uppfflla iindamilet
och ska uppriitthilla ett s&litet eget kapital som mdjligt. Erforderliga medel skall dock finnas
for att ta till vara stiftelsensuppgifter samt sitkraen betryggandeadministrationoch
utveckling.
Stiftelsensledning
$ 6 Stiftelsensangeliigenheterombesdrjsav stiftelsensstyrelse.
$ 7 Styrelsenska besti av en representantutseddav och frin varderaav de stiftande
organisationerna
RiksforbundetHem och
Centerkvinnorna,Liberala Kvinnor, Fredrika-Bremer-Forbundet,
Samhiille,M-kvinnorna, S-kvinnor och SvenskaKvinnors Viinsterforbund.Diirutover ska
riven ingi representanterfor bidragsgivandeorganisationeroch enskilda.Antalet ledamdter
faststiillsav styrelsen.
En personlig suppleantutsesfor varje ledamot
Val av ledamot och suppleantgiiller fcir tvi verksamhetsir. I forekommande fall sker
fyllnadsval.
Styrelsenfir forordna ombud att lora stiftelsenstalan.

$ 8 Styrelsenutser inom sig ordforande,vice ordforandeoch kassor.
Styrelsen6r beslutsfordi minst hdlften av dessmedlemmar,diiribland ordforandeneller vice
ordforandeniir nrirvarande.Som styrelsensbeslut gdller den mening om vilken de flesta
rostandeenar sig. Vid lika rostetalhar ordftirandenutslagsrcist.
$ 9 Vid styrelsenssammantriidenska foras protokoll som skajusterasav ordforandenjiimte
den ytterligare personsom utsesvid varje sammantrdde.Protokoll ska godktinnasvid
niistkommandesammantriide.De ska fcirasi nummerfoljd och forvaras pi betryggandesiitt.
$ 10 Stiftelsensfirma tecknasav ordftirandenoch kassdrenvar for sig.
Riikenskaper och revision
$ 11 Stiftelsensriikenskaps6rutgdrs av kalenderir. Granskningav stiftelsensforvaltning och
riikenskaperska utforas av tvh av styrelsenutseddarevisorer,varav en auktoriserad.For varje
revisor utsesen revisorssuppleantmed motsvarandekvalifikationer.
Riikenskapernaska upprtittasi enlighet med god revisionssedoch pi sidant siitt att
utging ska till SFI
bruttoredovisningmojligg6rs. Senastfem m6.naderefter riikenskapsflrets
(Stiftelsenfor insamlingskontroll)insdndasresultatrtikning,balansriikning,verksamhets-och
ber?ittelsersamt av SFI uppgjordablanketterftir redovisningav resultat-och balansriikning,
specificeradeenligt SFIs anvisningar.Betrtiffandeuppgiftsskyldighettill liinsstyrelsenska
iakttasvad som stadgasi stiftelselagen(1994:1220).Riikenskapernaska undertecknasav
styrelsen.
$ 12 Sker foriindring inom ledningenfor stiftelseneller utbyte av firmatecknareeller av
revisorer ska sidan foriindring omedelbartanmiilastill SFI samtbetriiffandestyrelseledamot
till l2insstyrelsen.
Ansvarsfrihet
$ 13 Frigan om ansvarsfrihetfor styrelsenavgcirsvid irsmotet. Detta ska hflllas fore mars
minads utging.
Andring av stadgar och uppliisning av stiftelsen
$ 14 Andring av dessastadgareller beslut om upplosningav stiftelsenkan endastske om
vid ett och sammastyrelsemdterostar
minst 213av samtligarcistberiittigadestyrelseledamciter
for detta.
Om stiftelsenupploseseller stadgarnaiindrassivitt angir Zindamiletmed stiftelsenska de
medel som flterstfirsedansamtligaforpliktelser fullgjorts anvdndasefter styrelsensbeslut och
f<ir annat likviirdigt bistindsiindam6l.
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