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STADGAR FÖR 
SAM:s INSAMLINGSSTIFTELSE 

 
§ 1 

Stiftelsens, vars namn skall vara SAM:s Insamlingsstiftelse, har bildats av oss 
genom ett av oss denna dag upprättat gåvobrev 
 

§ 2 
Stiftelsens ändamål skall vara att samla in pengar för humanitärt bistånd och 
projekt för erfarenhetsutbyte mellan olika kulturer och nationer. 
 

§ 3 
Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att ge anslag till enskilda personer, 
institutioner, hjälporganisationer eller liknande. Anslagen till enskilda 
personer skall i första hand avse utom Sverige bosatta och gälla kostnader för 
vård eller hjälpmedel och grundutbildning för sådana personer. 
 
Stiftelsen får inte lämna anslag av sådant slag till någon styrelseledamot, ej 
heller till någon i dennes familj. 
 

§ 4 
Stiftelsen skall motta medel som samlas in genom till Svenska 
Alliansmissionen anslutna församlingar som avser ändamål som stiftelsen 
skall främja. Stiftelsen kan motta medel såväl genom testamentariska 
förordnanden och gåvor från enskilda personer som genom bidrag och gåvor 
från företag samt enskilda och offentliga organisationer. Vid gåvor och 
testamenten med särskilt uppställda villkor för mottagandet skall styrelsen i 
varje enskilt fall pröva om medlen kan mottas. 
 

§ 5 
Av stiftelsen mottagna medel skall i avbidan på användande placeras så att 
högsta möjliga avkastning uppnås inom ramen för lågt risktagande. 
 

§ 6 
Stiftelsens angelägenheter och förvaltning av dess medel skall handhas av en 
styrelse bestående av minst tre och maximalt sju ledamöter samt tre 
suppleanter. Av ordinarie ledamöter skall en vara ordförande. Antalet 
ordinarie ledamöter skall vara tre, fem eller sju. Styrelsen skall utses av 
Svenska Alliansmissionens styrelse, på vilken det ankommer att tillse att 
stiftelsens styrelse vid varje tidpunkt uppgår till minst tre ledamöter samt tre 
suppleanter. Stiftelsens styrelse skall inom sig utse ordförande. Vid stiftelsens 
styrelsemöten skall det föras protokoll. 
 
Avsäger sig ledamot sitt uppdrag i styrelsen eller avlider ledamoten, skall 
styrelsen skyndsamt underrätta Svenska Alliansmissionens styrelse 
förhållandet, på vilken det därefter ankommer att besluta om eventuellt 
utseende av ny ledamot i stiftelsen. 
 
Svenska Alliansmissionens styrelse har rätt att entlediga ledamot i stiftelsens 
styrelse. Vid sådant förhållande skall ny styrelseledamot alltid förordnas. 



2 (3) 

 
 

§ 7 
Styrelsen äger utom sig utse funktionär för särskild angelägenhet om dennes 
särskilda kompetens kan antas vara erforderlig för att stiftelsens 
angelägenheter skall kunna fullgöras. 
 
Sålunda utsedd funktionär saknar rösträtt i stiftelsen. 
 

§ 8 
Styrelsen är beslutsför i de fall då styrelsen består av tre, fem eller sju 
ledamöter om minst en, två respektive fyra ledamöter jämte ordföranden är 
närvarande. Vid beslut i styrelsen gäller den mening varom de flesta röstande 
förenar sig. Vid lika röstetal skall som beslut gälla den mening som biträds av 
styrelsens ordförande.  
 

§ 9 
Stiftelsen företräds av styrelsen i sin helhet. Styrelsen äger utse annan ledamot 
att ensam eller i förening med annan ledamot att företräda stiftelsen. 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av en 
majoritet av övriga styrelseledamöter. 
 

§ 10 
Styrelsens säte skall vara Jönköping. Om Svenska Alliansmissionen medger 
att styrelsens säte skall vara på annan plats, har stiftelsens styrelse rätt att fatta 
beslut i enlighet med medgivandet .  
 

§ 11 
Stiftelsens räkenskapsår skall sammanfalla med det som vid varje tidpunkt 
gäller för Svenska Alliansmissionen. 
 

§ 12 
Styrelsen skall årligen avge årsredovisning innefattande 
förvaltningsbeställelse samt resultat- och balansräkningar. Avgivandet skall 
ske senast vid den tidpunkt som motsvarande handlingar skall lämnas för 
Svenska Alliansmissionen. 
 

§ 13 
Stiftelsens räkenskaper skall granskas av en eller två därtill valda revisorer. 
Revisorer skall utses av Svenska Alliansmissionen och skall vara 
auktoriserade eller godkända. Revisorerna skall avge årlig revisionsberättelse 
på tidpunkt som sammanfaller för vad som gäller för Svenska 
Alliansmissionens verksamhet. 
 

§ 14 
Stiftelsens stadgar får – med undantag för § 2 – ändras genom beslut av 
stiftelsens styrelse under förutsättning att Svenska Alliansmissionen lämnat 
medgivande till ändringen. 
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§ 15 

Stiftelsen får fatta beslut om stiftelsens upplösning om stiftelsens ändamål inte 
längre kan fullgöras. För sådant beslut gäller att Svenska Alliansmissionen 
lämnat medgivande till upplösningen. Vid upplösning skall stiftelsens medel 
ha ianspråktagits för de för de avsedda medlen insamlade ändamålen. Skulle 
sådant ianspråktagande inte kunna verkställas skall sålunda kvarvarande 
medel i stället ianspråktas till ett ändamål som så långt möjligt sammanfaller 
med det med insamlingen avsedda. 
 

§ 16 
Denna stiftelse skall stå under tillsyn enligt stiftelselagen (1994:220). 
 

_ _ _ 
 


