Stadgar för insamlingsstiftelsen
1§ Stiftelsens namn är Rockhjälpen Insamlingsstiftelse fortsättningsvis kallad Rockhjälpen.
2§ Rockhjälpen är en självständig, opolitisk och humanitär stiftelse med hemort i Falkenberg, Sverige.

Stiftelsens ändamål
3§ Rockhjälpens ändamål är att samla in pengar och med dessa hjälpa människor i nöd.

Vem ska få hjälp?
4§ Rockhjälpen ska kunna hjälpa till där nöd finns eller hjälp behövs.
Prioritering är kvinnor och barn
Rockhjälpen har som ambition att hjälpen är hållbar, dvs ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.
Rockhjälpen ska också försäkra sig om att hjälpen verkligen når fram till de nödställda och på det sätt
som hjälpen avser.

Hur ska hjälpen nå ut?
5§ Rockhjälpen ska genomföra egna hjälpinsattser men även samarbeta med andra organisation.

Hur ska pengar samlas in?
6§ Musiken står i centrum för insamlingsarbetet. Den kraft, glädje och engagemang som musik
skapar används för att samla in pengar. Rockhjälpen ska inspirera till att människor och
organisationer engagerar sig och skapar egna insamlingar.

Minst 90% av insamlade pengar ska gå till nödställda
7§ Rockhjälpens administrativa kostnader ska hållas till ett minimum och minst 90 % av insamlade
pengar ska gå till hjälpverksamhet.
8§ Rockhjälpens verksamhet och ekonomi ska öppet redovisas för allmänheten.

Kunskap har en central roll för att undvika nöd
9§ Rockhjälpen ska aktivt sprida kunskap och information om hur nöd kan förebyggas och skapa ett
hållbart liv.

Arbetet och ledningen av Rockhjälpen bygger på ideellt engagemang
10§ Rockhjälpen bygger på ideellt engagemang. I de fall ersättning betalas ut för utförda tjänster åt
Rockhjälpen – ska ersättningens nivå vara återhållsam och skälig.
11§ Rockhjälpen förvaltas och företräds av en styrelse, bestående av minst 3 och högst 6 ledamöter.
Högst 5 suppleanter kan utses. En bred representation avseende kön, ålder och mångfald ska
eftersträvas. Styrelsen utser och avsätter själv ledamöter.
12§ Styrelsen äger rätt att förordna ombud att företräda Rockhjälpen. Styrelsen har också rätt att
delegera Rockhjälpens löpande förvaltning till person eller organisation om styrelsen så finner
lämpligt.
13§ Vid första mötet varje räkenskapsår utser styrelsen ordförande, vice ordförande, kassör och varje
möte en sekreterare. Minst 2 möten hålls per år. Kallelser till styrelsemöte sker senast 14 dagar
innan mötet äger rum. Beslut i frågor av större betydelse får inte fattas om detta inte funnits med i
kallelsen till mötet.
14§ Styrelsen kan fatta beslut om minst hälften av antalet röstberättigade styrelseledamöter,
däribland ordförande eller vice ordförande, är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening
ordföranden företräder.
15§ Vid styrelsemöte ska protokoll föras och som ska godkännande efterföljande styrelsemöte.
Protokoll ska föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt.
16§ Styrelsen utser firmatecknare.

Räkenskaper och revision m.m.
17§ Rockhjälpens räkenskapsår ska vara kalenderår.
18§ Granskningen av Rockhjälpens förvaltning och räkenskaper ska utföras av en av styrelsen utsedd
auktoriserad eller godkänd revisor.
19§ Räkenskaper ska upprättas i enlighet med god redovisningssed. Senast fem månader efter
räkenskapsåret utgång ska styrelsens årsredovisning vara överlämnad till revisorerna och som sedan
lämnar sin revisionsberättelse.

Ändring av stadgar och upplösning av Rockhjälpen
20§ Ändring av stadgar eller beslut om upplösning av stiftelsen kan endast ske om minst 2/3 av
samtliga röstberättigade styrelseledamöter vid två påföljande styrelsemöten röstar härför.
Om stiftelsen upplöses eller stadgarna ändras såvitt angår ändamålet med Rockhjälpen ska de medel
som återstår sedan samtliga förpliktelser fullgjorts användas efter styrelsens beslut och i
överensstämmelse med det ändamål som anges i §3.

Stadgar fastställda av styrelsen den 26 mars 2017.

