Stadgar för Kolmårdens Insamlingsstiftelse
§ 1.

Stiftelsens ändamål

Djurparken vill genom bildandet av denna stiftelse stödja arbetet med utrotningshotade djur
såväl nationellt som internationellt såväl som ex situ och in situ. Arbetet skall ske genom
insamling av pengar genom upprop till organisationer, företag och allmänhet. Inkomna bidrag
skall oavkortat fördelas i enlighet med § 10 och gå till aktiviteter inom följande områden:

 Nationella och internationella bevarandeprogram, ex situ i Kolmården.
 Utbildning och information för att öka kunskaper och skapa opinion.
 Forskning.

 Deltagande i pågående och initiativtagande till aktiviteter ute i naturen, in situ.

§ 2.

Förvaltning

Stiftelsens styrelse skall bestå av minst 3 och högst 7 ledamöter. Här jämte skall högst 4
suppleanter utses. Styrelseuppdragen gäller tillsvidare. Utökning respektive minskning av
antalet ledamöter/suppleanter beslutas av styrelsen. Minst 3 stycken ledamöter skall deltaga
vid respektive beslutstillfälle och beslutet skall vara av karaktären enkel majoritet. Kan ej
enighet i personfrågan nås har ordförande utslagsröst.
§ 3.
Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande. Styrelsen väljer inom eller utom sig
övriga funktionärer de finner nödvändiga.

§ 4.
Till styrelsen skall ej utgå ersättning annat än för med styrelseuppdraget förenade direkta
kostnader.

§ 5.
Styrelsen har sitt säte i Norrköpings kommun

§ 6.
Stiftelsens firma tecknas av den eller de som styrelsen därtill utser.

§ 7.
Ordföranden skall tillse att sammanträden hålles minst 2 gånger per år och kallar härtill
skriftligt. Nödvändig dokumentation skall åtfölja kallelsen när fråga är om större
beslutsärende. Ordförande är skyldig att kalla till sammanträde inom fjorton dagar (14) efter
det att minst två ledamöter begärt detta.

§ 8.

När inte dessa stadgar annat föreskriver är styrelsen beslutsför med minst 3 ledamöter är
närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet när ej annat föreskrivs i stadgarna. Ordförande
har utslagsröst vid lika röstetal.

§ 9.
Vid stiftelsens sammanträden skall föras protokoll som skall justeras av ordförande jämte den
eller de ytterligare personer som vid varje tillfälle därtill utses. Protokollen skall förvaras på
ett betryggande sätt.

§ 10.
De medel som inflyter till stiftelsen skall fördelas lika, så långt aktuella ansökningar medger,
enligt följande fördelning:






Främjandet av arbetet i bevarandeprojekt i Kolmården. (Ex situ)
Fältprogram. (In situ)
Forskning och utbildningsverksamheten med bas i Kolmården.
Maximalt 10% till administrativa kostnader. Kostnader för att samla in medel sk
insamlingskostnader ingår ej i dessa 10%.

§ 11. Räkenskaper och revision
För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper. Räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12.
Av stiftelsen förordad revisor/suppleant fullgör sitt uppdrag tills vidare. Efterträdare utses av
stiftelsen.

§ 13.
Senast den 31/5 skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper
överlämnas till stiftelsens revisor, vilken inom 1 månader skall avge revisionsberättelse med
angivande huruvida styrelsen förvaltat stiftelsen i enlighet med föreskrifterna, god stiftelse ed
och gällande lagstiftning. Förvaltnings- och revisionsberättelser skall överlämnas till
Länsstyrelsen i Östergötlands län och Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI) senast 30/6.

§ 14

Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar får beslutas endast av en fulltalig och enhällig styrelse, dock under
förutsättning av att ändringen inte strider mot stiftelsens syfte och ändamål enligt
stiftelseurkunden.

§ 15.
Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt Stiftelselagen (1994:1220).

§ 16.

Upplösning

Stiftelsen kan upplösas om styrelsen ansöker härom enligt då gällande bestämmelser. I
samband härmed skall förordnas angående stiftelsens tillgångar som i första hand bör fortsätta
att tjäna i urkunden angivet ändamål. Ansökan om upplösning skall föregås av ett beslut
härom, fattat av en enhällig och fulltalig styrelse.

