!
STIFTELSEFÖRORDNANDE
!
för
!
STIFTELSEN
!
THE CONSCIOUS FUTURE FOUNDATION
!
GÅVOBREV
!

Undertecknade stiftare, Annette Wahlgren (650418-4869) och Alf Andersson (630510-5071) har
tillsammans skänkt 100 000 kr och vår vilja är att dessa medel ska användas till att starta och
driva stiftelsen The Conscious Future Foundation i enligt med detta gåvobrev och stadgar.

!

Medlen är insatta på The Conscious Future Foundations bankkonto (8304-8,1230726885
Sparbanken Alingsås) den 17/10-2012.

!
Ändamålet med medlen är att de ska användas till att i Sverige stödja:
!
A)

!

B)

!

organisationer, företag, myndigheter, institutioner och enskilda personer som bidrar till att
barn och ungdomars fysiska, psykiska, mentala och andliga hälsa är god, främst på ett
förebyggande och/eller ett nytänkande sätt.
forskning som bidrar till att barn och ungdomars fysiska, psykiska, mentala och andliga
hälsa är god, främst på ett förebyggande och/eller ett nytänkande sätt.

Stiftelsen The Conscious Future Foundation åtar sig att förvalta medlen ovan i enlighet med
detta gåvobrev.

!
!
!
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STADGAR

!

!
för
!
STIFTELSEN
!
THE CONSCIOUS FUTURE FOUNDATION
!

1. Namn

!
!

Stiftelsens namn är Stiftelsen The Conscious Future Foundation

2. Tillkomst
Stiftelsen bildades den 17/10-2012 genom upprättande av ett stiftelseförordnande. Detta
ger stiftelsen i uppdrag att förvalta förordnande medel enligt förordnandets gåvobrev.

3. Ändamål
Stiftelsens ändamål framgår av stiftelseförordnandets gåvobrev. Stiftelsen ska fullfölja
sina ändamål genom att lämna anslag eller bidrag till dem man stödjer samt att finansiera
egna projekt som går i linje med stiftelsens ändamål. Dispositon av medel sker genom
beslut i styrelsen.

!
!

För att stiftelsen ska kunna fullfölja sina ändamål får den bedriva näringsverksamhet.

4. Styrelse
Stiftelsen skall förvaltas av en styrelse med minst tre och högst nio ledamöter. Minst en
och högst fem suppleanter skall därutöver utses. Styrelsens ledamöter väljs för en
mandatperiod på två år. Vid val skall inte mer än hälften av styrelsens ledamöter stå till
förfogande för omval. Eventuellt fyllnadsval kan ske för kortare period. Avsikten är att
skapa kontinuitet i styrelsens arbete, säkra att pågående arbeten slutförs och att
kompetens förs vidare inom styrelsen.

!

Styrelseledamöter utses och entledigas av styrelsen. Utökning respektive minskning av
antalet ledamöter/suppleanter enligt stadgarna med åtföljande personval beslutas i
förekommande fall av styrelsen. Vid ledamots/suppleants avgång utses efterträdare av
styrelsen. Kan enighet i personfrågan inte uppnås ska efterträdare utses av årsmötet.

!
Styrelsen väljer inom sig ordförande och de övriga funktionärer den finner nödvändiga.
!
Initiativtagarna/stiftarna kan inte röstas bort ur styrelsen utan samtycke före 17/10-2022.
!
Till styrelsen ska utgå skälig ersättning för med styrelseuppdraget förenade kostnader.
!

5. Kallelse till styrelsemöten
Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Kallelsen ska vara skriftlig eller
muntlig. Styrelsen ska sammankallas om en styrelseledamot begär det. Nödvändig
dokumentation ska åtfölja kallelsen.

!

!
!
!

6. Protokoll
Protokoll ska föras över styrelsens beslut. Protokoll ska justeras av ordföranden jämte
den eller de personer som vid varje tillfälle utses. Protokollen ska föras i nummerföljd
och förvaras på betryggande sätt.

7. Beslutförhet
Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.
Som beslut gäller den mening som de flesta närvarande ledamöterna förenar sig om. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
8. Möte om årsredovisningen
Senast fem månader efter räkenskapsårets utgång skall ett styrelsemöte hållas där
följande punkter skall behandlas:
1. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
2. Beslut angående resultaträkning och balansräkning.
3. Beslut angående dispositioner beträffande stiftelsens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.
4. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
5. Val av styrelse och i förekommande fall revisor.
Stiftare jämte revisorer har rätt att medverka på årsmötet

9. Styrelsens säte

!
!
!
!

Stiftelsens styrelse ska ha sitt säte i Hedefors, Lerums kommun, Västra Götalands län.

10.Firmateckning
Stiftelsens namn och firma tecknas av styrelsen var och en för sig eller av den eller de
som styrelsen därtill utser enligt protokoll från styrelsens möten.

11. Medelsplacering
Stiftelsens kapital ska placeras på ett säkert och godtagbart sätt och alternativen skall
vara etiska och ekologiskt hållbara. Stiftelsens kapital får inte placeras så att de stödjer
produktion av olja, vapen, spel, pornografi/sex, tobak, alkohol.

12.Räkenskapsår
Stiftelsens räkenskapsår ska vara helt kalenderår.

!
!

!
!

13. Årsredovisning
Efter räkenskapsårets utgång ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen ska
upprättas i enlighet med bokföringslagens och årsredovisningslagens bestämmelser och
ska bestå av resultaträkning, balansräkning, noter samt en förvaltningsberättelse med
uppgift om hur stiftelsens ändamål främjats under räkenskapsåret. Årsredovisningen ska
skrivas under av samtliga styrelseledamöter.
14. Revision
Stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av en kvalificerad revisor
som utses av styrelsen.
15. Stadgeändringar
Styrelsen får om det finns särskilda skäl, utan tillstånd av myndighet, ändra och anpassa
stiftelsens stadgar så att de uppfyller de krav som från tid till annan kan ställas på
stiftelsen, för att den på ett meningsfullt sätt ska kunna fullfölja sitt ändamål. Ändringen
får då inte strida mot stiftelsens ändamål. Stiftelsens ändamål får ändras endast efter
tillstånd av Kammarkollegiet. Länsstyrelsen ska underrättas om stadgeändring innan den
får tillämpas.
16. Upplösning
Styrelsen får besluta om upplösning av stiftelsen om stiftelsens ändamål på grund av
ändrade förhållanden inte längre kan fullföljas. Stiftelsens tillgångar bör då fördelas så att
de fortsatt tjänar i urkunden angivet ändamål. Beslutet om upplösning av stiftelsen gäller
inte förrän Kammarkollegiet gett tillstånd till upplösningen.

!
Datum och underskrift av stiftarna
!!
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17/10-2012
__________________________________________________
Datum och underskrift

17 /10-2012
_________________________________________________
Datum och underskrift

Annette Wahlgren
__________________________________________________
Namnförtydligande

Alf Andersson
__________________________________________________
Namnförtydligande
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