02.02.11

STADGAR
FÖR
STIFTELSEN BERÄTIARMINISTERIET

§1
Stiftelsens namn skall vara "STIFTELSEN BERÄTTARMINISTERIET".
§2
Stiftelsen skall ha till ändamål att främja vård och uppfostran av barn samt
undervisning och utb ildning, allt med särskild inriktning på det skrivna ordet
och berättandet.
§3
Ledningen och förvaltningen av stiftelsens angelägenheter skall handhas av en
styrelse som skall ha sitt säte i Stockholm och bestå av 5-7 ledamöter. Inga
suppleanter skall utses.
Styrelsearvoden skall ej utgå.
§4

För stiftelsen skall utses en revisor som skall vara auktoriserad.
§5
Styrelse och revisor skall utses av stiftarna för tiden till och med den 30 juni
2013. Därefter skall styrelse och revisor utses för perioder av tre år i taget en
ligt följ ande.

2

Styrelse utses första gången av stiftarna (se ovan) och därefter av styrelsen i
Stiftelsen Culture Without Barders Foundation (org. nummer 802426-3728).
Om så ej sker skall styrelse utses av Länsstyrelsen i Stockholms län.
Den som skall utse styrelse skall också bestämma antalet ledamöter i styrel
sen.
Revisor utses första gången av stiftarna (se ovan) och därefter av styrelsen.
Om så ej sker skall revisor utses av Länsstyrelsen i Stockholms län.
Den som skall utse styrelse och revisor äger också rätt att entlediga styrelsele
damöter och revisor.
§6

Styrelsen skall utse en ledamot att vara styrelsens ordförande.
§7

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner lämpligt, så ock- i förekom
mande fall - när annan ledamot därom anhåller. Styrelsen skall dock sam
manträda minst en gång varje kalenderhalvår. Kallelse utsänds av ord
föranden minst sju dagar före sammanträdet.
Stiftelsens firma skall tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen
därtill förordnar.
§8

För fullgörande av stiftelsens ändamål äger styrelsen använda såväl avkast
ning som kapital.
§9

För löpande göromål såsom protokollföring, bokföring etc. äger styrelsen utse
en sekreterare.
§ 10
Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.
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Styrelsen skall, senast sex månader efter utgången av varje räkenskapsår,
avge redogörelse för stiftelsens ekonomi och förvaltning under året. Redogörel
sen skall genast tillställas revisorn.
§ 11
Revisorn skall senast en månad efter mottagandet av redogörelse enligt§ 10
ovan avge revisionsberättelse. Berättelsen skall tillställas styrelsen.
§ 12
Styrelsens protokoll, årsredogörelser, revisionsberättelser samt övriga hand
lingar rörande stiftelsen skall förvaras på betryggande sätt.

§ 13
Stiftelsen skall ej stå under tillsyn enligt stiftelselagen (1994:1220).

§ 14
Ändringar av dessa stadgar kan - utom såvitt angår§ 2 ovan samt denna pa
ragraf - utan tillstånd av en myndighet ske genom enhälligt beslut av styrel
sen. Sådant beslut får icke fattas under annan förutsättning än att den nya
lydelsen befinnes stå i överensstämmelse med andemeningen i dessa stadgar.

