Stadgar för Stiftelsen Brödet
Org.nr 802401-2844

1.

Stadgar per 131118

Stiftelsen bildande
Stiftelsen, vars namn ska vara ”Stiftelsen Brödet”, har bildats genom förordnande
av Karin Bergqvist, kyrkoherde, och Lena Åkerlund, banktjänsteman.

2.

Stiftelsens ändamål
Stiftelsen har till ändamål att främja kristen ekumenisk verksamhet såväl inom
som utom Sverige. Detta ska ske genom att ekonomiska bidrag eller materiell hjälp
lämnas till hjälpverksamhet, evangelisation m.m. Någon ytterligare precisering
görs inte för att ändamålet inte ska begränsas utan kunna gälla i så vid bemärkelse
som möjligt.

3.

Stiftelsens drift
Ändamålet med stiftelsen tillgodoses genom frivilliga gåvor, insamlingar och
kollekter.

4.

Stiftelsens förvaltning
Stiftelsen ska ha en styrelse bestående av minst fyra ledamöter och minst två
suppleanter.
Styrelsen utser ordförande inom sig.
Styrelsen sammanträder minst två gånger årligen.
Styrelsen är beslutför om minst hälften av ledamöterna, däribland ordföranden är
närvarande. Som beslut i styrelsen gäller den mening varom de flesta röstande
förenar sig. Vid lika röstetal ska som beslut gälla den mening som biträds av
styrelsens ordförande.
Vid styrelsens sammanträde ska föras protokoll, som ska justeras av ordföranden
jämte den eller de ytterligare ledamöter som vid varje tillfälle därtill utses.
Protokoll ska förvaras på betryggande sätt.
Styrelsen äger inte uppbära något arvode för sitt arbete inom stiftelsen.
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

5.

Placeringar
Stiftelsens medel ska placeras på ett betryggande sätt.

6.

Firmateckning
Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordföranden jämte
en styrelseledamot.

7.

Räkenskapsår och redovisning
Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår.

8.

Revisor
Styrelsen utser revisor för att granska stiftelsens räkenskaper.

9.

Ändring av stadgar
Ändring av stiftelsens stadgar får med undantag för ändamålsbestämning enligt
punkt 2 samt denna paragraf, ändras genom beslut av stiftelsens styrelse. Vid ett
sådant beslut ska samtliga styrelseledamöter vara närvarande och beslutet ska vara
enhälligt.

10.

Stiftelsens upplösning
Styrelsen får fatta beslut om stiftelsens upplösning. Vid ett sådant beslut ska
samtliga styrelseledamöter vara närvarande och beslutet ska vara enhälligt.
Vid upplösning ska stiftelsens medel användas för ändamål som avses i § 2 i dessa
stadgar.

11.

Tillsyn
Denna stiftelse skall inte stå under tillsyn enligt lag (1929:26) om tillsyn över
stiftelser.

Stiftelsens ursprungliga stadgar antagna 3 juli 1995
Stiftelsens ändrade stadgar antagna vid styrelsesammanträde 130111
I enlighet med Länsstyrelsens beslut den 27 juni 2013 ändrades § 2 och § 9 tillbaka
till den ursprungliga lydelsen medan övriga ändringar bibehölls.
Stiftelsens ändrade stadgar (§ 4 st 1) antagna vid styrelsesammanträde 131118

