STADGAR
för
INSAMLINGSSTIFTELSEN BRANDFORSK

Stiftelsens namn, säte och ändamål
§1
Stiftelsens namn är Insamlingsstiftelsen Brandforsk.
§2
Insamlingsstiftelsen Brandforsk är en insamlingsstiftelse med säte i Stockholm, Sverige.
Brandskyddsföreningen Sverige, nedan även ”Stiftaren”, förordnar att de pengar som
inflyter efter Stiftarens upprop, bilaga 1, ska som en självständig förmögenhet främja de
ändamål som anges i dessa stadgar.
§3
Insamlingsstiftelsen Brandforsks ändamål är att samla in medel för att initiera och bekosta
forskning samt kunskapsutveckling inom området brandsäkerhet.
Insamlingsstiftelsen ska i huvudsak
a) själv eller i samverkan med andra bidra till, initiera och/eller bekosta forskning och
kunskapsutveckling för att minska påverkan av de negativa samhällseffekterna av
bränder och
b) sprida och tillgängliggöra resultat av denna forskning och kunskapsutveckling.

Stiftelsens kapital
§4
Insamlingsstiftelsen Brandforsk ska använda erhållet kapital samt avkastning därav för att
uppfylla ändamålet och för att tillvarata stiftelsens verksamhet och säkra en betryggande
administration och utveckling av verksamheten.
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Stiftelsens styrelse och ledning
§5
Insamlingsstiftelsen förvaltas och företräds av en styrelse bestående av minst fem (5) och
högst sju (7) ledamöter och högst två (2) suppleanter.
Styrelseledamöterna och styrelsens ordförande utses av
(a)

Brandskyddsföreningen Sverige eller

(b)

den juridiska person som Brandskyddsföreningen Sverige utser i sitt ställe eller

(c)

en juridisk person som verkar inom samma område som insamlingsstiftelsen och som
utses av styrelsen om Brandskyddsföreningen Sverige upphör med sin verksamhet och
inte innan dess utser någon i sitt ställe med liknande verksamhet.

Ledamöterna ska ha kompetens inom områden av strategisk betydelse för
insamlingsstiftelsens verksamhet.
Strävan ska vara att uppnå en allsidig sammansättning i styrelsen när det gäller kompetens
och mångfald.
Uppgift om person som nomineras till styrelseledamot och/eller styrelsesuppleant ska lämnas
till den som ska utse styrelsen inom två (2) månader efter räkenskapsårets utgång.
Mandattiden för styrelseledamöter och suppleanter är högst två (2) år. Omval av styrelseledamöter och suppleanter kan ske.
Om en styrelseledamot eller styrelsesuppleant grovt missköter sitt uppdrag som
styrelseledamot eller styrelsesuppleant, har eller åtar sig uppdrag som strider mot
insamlingsstiftelsens verksamhet eller döms för brott som kan leda till fängelse kan styrelsen
fatta beslut om att entlediga denne från sitt uppdrag med omedelbar verkan. För att styrelsens
beslut om entledigande ska vara giltigt krävs att minst två tredjedelar av styrelseledamöterna
är eniga därom varvid den person som berörs inte får delta i handläggning eller beslut om
entledigande.
§6
Insamlingsstiftelsen Brandforsks ordförande, och vid dennes förfall vice ordförande, leder
styrelsens arbete.
Styrelsemöten hålls minst tre (3) gånger per år. Extra styrelsemöten hålls när en (1) ledamot
så önskar eller om revisorerna så påkallar.
Styrelsen ska ha som målsättning att ha sina ordinarie styrelsemöten inplanerade ett (1) år i
förväg och kallelse till styrelsemöten, med underlag för de beslut som ska fattas, ska av
ordföranden eller den som denne i sitt ställe utser skickas ut minst en (1) vecka före mötets
avhållande.
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§7
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av styrelseledamöterna, däribland styrelsens
ordförande eller vice ordförande, är närvarande. Såsom styrelsebeslut gäller den mening som
mer än hälften av de närvarande röstar på eller vid lika röstetal den mening som biträds av
ordföranden. Är styrelsen inte fulltalig ska de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en
tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.
Vid styrelsemöte ska föras protokoll som justeras av ordföranden samt en justerare som utses
vid mötet. Protokoll ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.
§8
På det första styrelsemötet varje räkenskapsår utser styrelsen inom sig en vice ordförande
samt beslutar om firmateckning.
§9
Styrelsen har rätt att utse en forskningsdirektör. Styrelsen beslutar om anställningsvillkoren
för forskningsdirektören samt dennes befogenheter.
§ 10
Styrelsen ska regelbundet låta genomföra utvärdering av den verksamhet som
insamlingsstiftelsen stödjer.
§ 11
Styrelsen och revisorn är berättigade till skäligt arvode för sitt arbete.

Utskott
§ 12
Styrelsen äger rätt att utse ett eller flera utskott till stöd för sitt arbete. Styrelsen utser
ledamöterna i insamlingsstiftelsens utskott.
Strävan ska vara att uppnå en allsidig sammansättning i utskott när det gäller kompetens och
mångfald.

Räkenskaper och revision m.m.
§ 13
Insamlingsstiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår. Senast den 30 april ska
årsredovisningen vara upprättad av styrelsen och överlämnad till revisor för granskning.
Räkenskaperna ska upprättas i enlighet med god redovisningssed.
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Ändring av stadgar
§ 14
Styrelsen får utan tillstånd av en myndighet ändra, upphäva eller åsidosätta föreskrifter som
angår
(a)

hur insamlingsstiftelsens förmögenhet ska vara placerad,

(b)

om insamlingsstiftelsen ska ha egen eller anknuten förvaltning,

(c)

av vem en styrelseledamot eller förvaltaren entledigas eller utses eller hur styrelsen
ska vara sammansatt,

(d)

styrelsens beslutsförhet eller omröstningsförfarande,

(e)

arvode till styrelsens ledamöter eller förvaltaren,

(f)

räkenskaper eller årsredovisning för insamlingsstiftelsen,

(g)

revision, eller

(h)

rätt att föra talan om skadestånd till insamlingsstiftelsen eller att ansöka om
entledigande av styrelseledamot eller förvaltare.

Ändring av dessa stadgar kan endast ske om minst två tredjedelar av samtliga röstberättigade
styrelseledamöter vid ett och samma styrelsemöte röstar för ändringen.

Upplösning av insamlingsstiftelsen
§ 15
Om styrelsen anser att insamlingsstiftelsen ska upplösas och förutsättningar för detta finns
enligt lag ska ett fullständigt förslag om beslut om upplösning skickas till Brandskyddsföreningen Sverige. Om Brandskyddsföreningen Sveriges styrelse med minst två tredjedelars
majoritet bifaller förslaget kan insamlingsstiftelsens styrelse besluta om upplösning.
Upplösning av insamlingsstiftelsen kan endast ske om minst två tredjedelar av styrelsen
samtliga röstberättigade ledamöter röstar för detta och förutsättningar finns för detta i enlighet
med gällande lag.
Om insamlingsstiftelsen upplöses ska de medel som återstår sedan samtliga förpliktelser
fullgjorts användas efter styrelsens beslut och i överensstämmelse med insamlingsstiftelsens
ändamål.

************
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STIFTELSEFÖRORDNANDE
Efter upprop till insamling enligt bilaga 1 av Stiftaren uppmanas organisationer, myndigheter
företag och individer att samla in pengar till Insamlingsstiftelsen Brandforsk.
Insamlingsstiftelsen Brandforsks ändamål, säte, förvaltning och verksamhet m.m. regleras av
insamlingsstiftelsens stadgar.
Stockholm den
Brandskyddsföreningen Sverige

[namn]

[namn]
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BILAGA 1

UPPROP
till förmån för
Insamlingsstiftelsen Brandforsk
Med detta upprop vädjar stiftaren, Brandskyddsföreningen Sverige, om att alla mottagare av
detta upprop bidrar till att medel samlas in för insamlingsstiftelsens ändamål som anges
nedan och i insamlingsstiftelsens stadgar.
De insamlade medlen kommer att förvaltas av insamlingsstiftelsens styrelse i enlighet med
insamlingsstiftelsens stadgar.
Insamlingsstiftelsens ändamål
Insamlingsstiftelsen Brandforsks ändamål är att samla in medel för att initiera och bekosta
forskning samt kunskapsutveckling inom området brandsäkerhet.
Insamlingsstiftelsen ska i huvudsak
a) själv eller i samverkan med andra bidra till, initiera och/eller bekosta forskning och
kunskapsutveckling för att minska påverkan av de negativa samhällseffekterna av
bränder och
b) sprida och tillgängliggöra resultat av denna forskning och kunskapsutveckling.
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