Stadgar för stiftelsen Nanne Network

§1
Stiftelsens firma skall vara § 2
Stiftelsen och dess styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.
§2
Insamlingsstiftelsen har till syfte att med insamlade medel stödja organisationer eller verksamheter
som arbetar med barn och ungdomar i utanförskap där fokus ligger på individens utveckling.
Stiftelsen Nanne Network ska även genomföra aktiviteter i egen regi där insamlade medel tillåts
användas. Ändamålet tillgodoses genom anslag till den eller dem styrelsen utser.
§3
Stiftelsens tillgångar utgörs av de pengar som influtit genom stiftarnas upprop, det av stiftarna
tillförda grundkapitalet om 100.000 kr, insamlade och tillskjutna medel i övrig, överskott från
stiftelsens egna verksamhet samt avkastning på stiftelsens tillgångar.
§4
Stiftelsens angelägenheter handhas av en styresle bestående av minst tre (3) ledamöter.
Styrelsen utses av stiftarna; Ledamöterna utses för en tid av två år i sänder.
Styrelsen utser ordförande och vice ordförande inom sig.
Styrelsen skall till sig adjungera expertis för juridik och kapitalförvaltning samt ev marknadsföring.
Styrelsen kan även för sin uppgift adjungera, engagera eller anställa för ändamålet lämpliga
personer.
Vid ledamots/suppleants avgång utses efterträdare av styrelsen. Samtliga ledamöter skall delta vid
respektive beslutstillfälle och beslutet skall vara enhälligt. Kan enighet i personfrågan inte uppnås
skall efterträdare utses av tillsynsmyndigheten.

Vid ledamots/suppleants avgång utses efterträdare av styrelsen. Samtliga ledamöter skall delta vid
respektive beslutstillfälle och beslutet skall vara enhälligt. Kan enighet i personfrågan inte uppnås
skall efterträdare utses av tillsynsmyndigheten.

§5
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av revisorerna eller minst två av
styrelseledamöterna, dock minst en gång varje kalenderhalvår.
Kallelse bör delges ledamöteran minst fjorton dagar före sammanträdet.
§6
Styrelsen är beslutsför, när mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Såsom styrelsen beslut
gäller den mening, om vilket de flesta röstande röena sig, och vid lika röstetal den mening, som
biträdes av ordföranden. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Avser beslut ändring av stadar enligt § 14 nedan eler stiftelsens likvidation enligt § 17 nedan krävs
dock att minst tre fjärdedelar av styrelsens totala antal ledamöter röstar för beslutet.
Vid styrelsesammanträde t skall protokoll föras.
Styrelsen uppbär normalt inte arvode.
§7
Styrelsen har till uppgift att:






Insamla, förvalta och fördela stiftelsens medel.
Fastställa en långsiktig verksamhetsplan för stiftelsen och ansvara för genomförande av
denna.
På grundval av verksamhetsplanen fastställa en budget för varje verksamhetsår
Utfärda de grundläggande föreskrifter som erfordras för att reglera stiftelsens verksamhet
vid sidan av vad som framgår av dessa stadgar.
Årligen till revisorerna avge räkenskaper och årsberättelse över stiftelsens verksamhet under
de gågna räkenskapsåret.

§8
Stiftelsens firma tecknas av den eller dem styrelsen utser därtill.
§9
Verksamhets- och räkenskapsåret skall utföras av kalenderåret.
§ 10
Av behållna årsinkomsten av stiftelsens tillgångar må årligen läggas högst en femtedel till stiftelsens
kapital. Styrelsen äger anslå hela det utdelningsbara beloppet till ett ändamål eller fördela detsamma
till fyllande av olika behov. Efter enhålligt beslut i styrelsen må för stiftelsens ändamål jämväl tas i
anspråk hela eller del av stiftelsens kapital.
§ 11
För granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkensaper utser styrelsen en revisor jämte en
sppleant, där revisorn skall vara auktoriserad och suppleanten godkänd eller auktoriserad revisor.

Revisor äger rätt att är som hest inventera stiftelsens tillgångar samt granska räkenskaps – och andra
handlingar. Styrelseledamot har skyldihet att lämna sådana upplysningar som begärs av revisor.
§ 12
Årsredovisning jämte revisionsberättelse skall senast 15 april överlämnas till stiftarna.
Har revisorerna inte funnit anledning till anmärkning, anses ansvarsfrihet vara styrelsens ledamöter
beviljad. I annat fall äger stiftarna fatta beslut i fråga om ansvarasfrihet och föra den talan som kan
vara påkallad.
§ 13
Stiftelsens styrelse får – genom majoritets beslut enligt § 7 2 st ovan – ändra, upphäva eller
komplettera bestämmelserna i dess stadgar i den mån detta inte innebär att stadgarna därefter står i
strid med bestämmelserna och andemeningen i stiftelseurkunden.
§ 14
Stiftelsen ska stå under tillsyn enligt Stiftelselagen (1994:1220)
§ 15
Styrelsen skall till stiftarna och till annan som stiftarna gemensamt anvisar, halvårsvis lämna
information om stiftelsenes ekonomiska ställning och händelser av vikt förande verksamheten som
bedrivs direkt eller indirekt av stiftelsen.
§ 16
Stiftelsen skall efter beslut av styrelsen, genom majoritetsbeslut på sätt som föreskrivs i § 7 2 st
upplösas genom likvidation. Vid stiftelsens upplösning skall stiftelsens tillgångar användas i enlighet
med ändamålet på det sätt styrelsen bestämmer. Vid likvidation av stiftelsen krävs alltid tillstånd till
likvidation från Kammarkollegiet.
§ 17
Om stiftelsen säger upp sitt kontrollgirokonto, upphör, upplöses eller fråntas sitt konto är stiftelsen
skyldig att följa Stifelsen för Insamlingskontrolls (SFIs) bestämmelser om redovisningsskyldighet fram
till dess att insamlade medel förbrukats.
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