FÖRORDNANDE för
Insamlingsstiftelsen HumanistHjälpen - Humanist Aid Sweden
Insamlingsstiftelsens namn
Undertecknade stiftare bildar Insamlingsstiftelsen Humanisthjälpen - Humanist Aid Sweden.
Insamlingsstiftelsens ändamål
Insamlingsstiftelsens ändamål ska vara att under ett sekulär-humanistiskt förhållningssätt
stödja människor i sammanhang där mänskliga rättigheter enligt FN:s definitioner
förtrycks, genom konfessionella läror eller traditioner. Insamlingsstiftelsen ska i aktuella
länder lämna ekonomiskt stöd till lokala ideella organisationer, vilka företrädesvis verkar
för skydd undan förföljelse och våld, hälsovård, barnomsorg, utbildning och socialt
stödarbete.
Förordnande av medel
Stiftarna förordnar att pengar som inflyter efter upprop av oss, ska förvaltas av och fördelas
av en styrelse i enlighet med insamlingsstiftelsens ändamål. Uppropet görs bland förbundet
Humanisternas (organisationsnummer 802009‐5348) medlemmar, på förbundets hemsida,
på insamlingsstiftelsens hemsida, samt i sociala media på Internet.
Förvaltning
För insamlingsstiftelsen finns stadgar enligt bilaga. För insamlingsstiftelsen förvaltning ska
finnas en styrelse i enlighet med dessa stadgar.
Insamlingsstiftelsens styrelse ska administrera fortsatt insamling och marknadsföring, förvalta
insamlade medel, utse lämpliga mottagare samt ansvara för att medlen överförs till dessa.
Styrelsen ska aktivt informera allmänheten om verksamheten samt söka olika former av stöd
och samarbete från myndigheter och organisationer, i synnerhet humanistiska organisationer
och nätverk.
Styrelsemedlemmar ska inledningsvis vara undertecknande stiftare, samt:
Blom, Agneta, Örebro
Hector, Lars, Malmö
Krii, Carina, Borås
Kronlid, Sune, Alingsås
Insamlingsstiftelsens revisor
För tillsyn av ändamålets uppfyllande samt förvaltningen i övrigt ska en revisor svara. Denna
utses av styrelsen för ett verksamhetsår i taget. Revisor ska inledningsvis vara Torsten Skarin,
Västrevision AB, Askim.

Göteborg 2011‐12‐27
Undertecknande stiftare
Andersson, Sven Olof, Varberg
Jansson, Urban, Torslanda
Lundh, Gunnar, Vallda

STADGAR för
Insamlingsstiftelsen HumanistHjälpen - Humanist Aid Sweden
§ 1. Namn
Insamlingsstiftelsens namn är Insamlingsstiftelsen Humanisthjälpen Humanist Aid Sweden.
§2. Tillkomst
Insamlingsstiftelsen bildades 2011-12-27, genom förordnande av stiftarna, Gunnar Lundh, Sven Olof
Andersson och Urban Jansson.
Tillkomsten är knuten till det humanitära insamlingsarbetet inom förbundet Humanisterna
(organisationsnummer 802009‐5348). I överenskommelse mellan förbundet och stiftarna ska det
humanitära insamlingsarbetet övertas av insamlingsstiftelsen.
§3. Ändamål
Insamlingsstiftelsens ändamål ska vara att under ett sekulär-humanistiskt förhållningssätt
stödja människor i sammanhang där mänskliga rättigheter enligt FN:s definitioner
förtrycks, genom konfessionella läror eller traditioner. Insamlingsstiftelsen ska i aktuella
länder lämna ekonomiskt stöd till lokala ideella organisationer, vilka företrädesvis verkar
för skydd undan förföljelse och våld, hälsovård, barnomsorg, utbildning och socialt
stödarbete.
§4. Styrelse
a) Insamlingsstiftelsen ska förvaltas av en styrelse med fem ordinarie ledamöter samt två
suppleanter. Ledamöterna förutsätts ideellt och aktivt verka för att uppfylla
insamlingsstiftelsens ändamål.
b) Minst hälften av styrelsens ordinarie ledamöter ska ha en bakgrund i aktivt arbete för den
sekulära humanismen.
c) Styrelseledamöterna väljs för en mandattid av tre år och kan omväljas.
d) Styrelsen väljer inom sig ordförande och övriga funktionärer man anser nödvändiga.
e) Styrelsen ska hålla minst två sammanträden varje år. Kallelse och möteshandlingar ska vara
ledamöterna tillhanda senast två veckor i förväg.
f) Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Som
beslut gäller den mening de flesta närvarande förenar sig runt.
g) Vid lika röstutfall har ordföranden utslagsröst.
h) Vid sammanträde ska protokoll föras samt undertecknas av ordförande och vald sekreterare samt
utsedd protokolljusterare.
i) Ordförande är skyldig kalla till extra sammanträde inom två veckor, om minst en ordinarie
ledamot begärt det.
j) Styrelsen har under mandatperioden rätt att välja ny medlem som ersättare för eventuellt
avgående medlem.
k) Styrelseledamot som handlat i strid med insamlingsstiftelsens ändamål eller på annat sätt
allvarligt skadat insamlingsstiftelsen, kan avsättas av styrelsen, om minst 2/3 majoritet råder.
l) Skulle sådan oenighet råda i styrelsen att fem ordinarie ledamöter inte kan väljas, ska
ursprungliga stiftare ges möjlighet att utse ny styrelse.
§5. Jäv
Syrelseledamot får inte handlägga frågor som rör avtal mellan sig själv och insamlingsstiftelsen.
Inte heller handlägga frågor om avtal mellan insamlingsstiftelsen och part till vilken
styrelseledamoten har en relation som föranleder jäv.
§6. Ersättningar
Insamlade medel får inte användas till att betala arvoden till styrelsens ledamöter. Denna
bestämmelse kan inte ändras genom §14 nedan.
§7. Omkostnader

För insamlingsstiftelsens omkostnader ska gälla de begränsningsregler som Svensk
Insamlingskontroll tillämpar.
§8. Säte
Insamlingsstiftelsen styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.
§9. Firmateckning
Insamlingsstiftelsens namn och firma tecknas av två styrelseledamöter i förening, varav
ordföranden alltid ska vara den ena parten.
§10. Medelplacering
Insamlingsstiftelsens kapital ska placeras på ett säkert och godtagbart sätt, i avvaktan på att
förmedlas till insamlingsmål.
§ 11. Räkenskapsår
Insamlingsstiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 12. Årsredovisning
Efter räkenskapsårets utgång ska en årsredovisning upprättas i enlighet med bokföringslagens
bestämmelser. Den ska bestå av resultaträkning, balansräkning, noter samt en
förvaltningsberättelse med uppgift om hur insamlingsstiftelsens ändamål främjats under
räkenskapsåret. Årsredovisningen ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter.
§ 13. Revision
Räkenskaper och förvaltning ska granskas av en godkänd revisor.
§ 14. Stadgeändring
Styrelsen får, om det finns särskilda skäl, utan tillstånd av myndighet ändra och anpassa
insamlingsstiftelsens stadgar (med undantag av §6 ovan) så att de uppfyller de krav, som från
tid till annan kan ställas på insamlingsstiftelsen, för att den på ett meningsfullt sätt ska kunna
fullfölja sina ändamål. För sådan ändring krävs 2/3 majoritet vid omröstning. Länsstyrelsen ska
underrättas om stadgeändring innan de får tillämpas. Insamlingsstiftelsens ändamål kan endast
ändras om Kammarkollegiet ger sitt tillstånd.
§ 15. Upplösning
Om styrelsen bedömer att insamlingsstiftelsens ändamål på grund av ändrade förhållanden inte
längre kan fullföljas, kan styrelsen besluta om upplösning, i enlighet med Stiftelselagen, med 2/3
majoritet.

