Insamlingsstiftelse
I frågan om insamlingsstiftelsen som RFSL redan beslutat att bilda föreslås följande:
att RFSL startar ett upprop till förmån för Insamlingsstiftelsen RFSL
att anta stiftelseurkund och stadgar enligt bilaga

Stiftelseförordnande och Stadgar för Insamlingsstiftelsen RFSL
1§
RFSL bildar en insamlingsstiftelse med namn och firma Insamlingsstiftelsen RFSL genom att förordna
att pengar som inflyter efter upprop skall som en självständig förmögenhet varaktigt främja det
ändamål som anges i 2§.
2§
Ändamålet är att samla in medel till förmån för arbetet för homosexuellas, bisexuellas och
transpersoners rättigheter i Sverige och internationellt genom bland annat internationella
utvecklingssamarbeten, hjälpverksamhet, opinionsbildning, informationsspridning och utbildning.
Upprop sker bland annat genom annons stiftelsen avser att publicera i media och på Internet.
3§
Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att ekonomiskt stödja olika projekt med det i 2§ angivna
syftet. Anslagen kan avse såväl planering som genomförande av projekt. RFSL kan söka bidrag ur
stiftelsen för att helt eller delvis finansiera deltagande i projekt bl a med bidrag från Sida eller andra
projekt som uppfyller syftet i 2§.
4§
Stiftelsens angelägenheter och förvaltning av dess medel skall handhas av en styrelse som består av
en ordförande, vice ordförande och två till fem övriga ledamöter och minst två suppleanter. Dessa
utses och entledigas av RFSL:s förbundsstyrelse. Minst en av ledamöterna skall jämväl vara ledamot i
RFSL:s styrelse.
5§
Avgår ledamot eller suppleant ur stiftelsens styrelse utser RFSL:s styrelse ny ledamot respektive
suppleant.
6§
Styrelsen är beslutsför om mer än halva antalet ledamöter, däribland ordföranden är närvarande. Vid
lika röstetal avgör ordföranden.
7§
Stiftelsens firma ska tecknas av två i förening på ett sådant sätt som styrelsen bestämmer.
Styrelsen sammanträder minst en gång per år på kallelse av ordföranden eller på begäran av en av de
övriga ledamöterna. Sammanträdena ska protokollföras samt undertecknas av protokollföraren och
justeras av ordföranden.
8§
Styrelsens säte är Stockholms län.
9§
Styrelsen upprättar en årlig verksamhetsplan och budget för insamlingsverksamheten och för

medelsförvaltningen.
10§
Stiftelsen är bokföringsskyldig. Dess räkenskapsår skall vara kalenderår.
11§
Styrelsen avger årsredovisning senast 15 mars varje år samt en skriftlig rapport till RFSL:s
förbundsstyrelse.
12§
Stiftelsens räkenskaper skall granskas av en av RFSL:s styrelse utsedd auktoriserad revisor. Revisorns
avger årligen senast den 15 maj en revisionsberättelse för det närmast föregående räkenskapsåret.
13§
Stiftelsen skall ansöka om ett s k 90-konto hos Stiftelsen för insamlingskontroll.
14§
Stiftelsen ska upplösas om den har saknat tillgångar under en sammanhängande tid av två år.
Styrelsen kan besluta om upplösning av stiftelsen inom kortare tid om det är uppenbart att stiftelsen
inte kommer ett kunna få några ytterligare bidrag. Om stiftelsen upplöses skall ev. kvarvarande
medel överföras till RFSL:s verksamhet för användning i enlighet med 2§. Stiftelsens upplösning ska
ske i enlighet med stiftelselagen (se 17§).
15§
Om RFSL upplöses men stiftelsen består övertar stiftelsen RFSL:s beslutsbefogenheter avseende
stiftelsen.
16§
Stiftelsens styrelse får i enighet besluta om ändring av sådan föreskrift i detta förordnande som inte
omfattas av uppräkningen i 6:e kap 1 § i Stiftelselagen.
17§
För stiftelsen gäller stiftelselagen (1994:1220) i den utsträckning som föreskrivs i 11 kap 2§ samma
lag, alternativt lag som ersatt densamma.

