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§ 1 Namn  
Stiftelsens firma ska vara ”STIFTELSEN SVERIGES FREDSFOND”.  
Stiftelsens säte ska vara i Stockholm. 
 
§ 2 Ändamål 
Stiftelsen har till ändamål att förvalta en fond, vars avkastning ska användas för att ge 
Sveriges Fredsråd möjlighet till långsiktigt fredsfrämjande arbete och stärka Sveriges 
Fredsråds kontakter med nationella och internationella fredsorganisationer. 
 
§ 3 Verksamhet 
Stiftelsen ska verka för sitt ändamål genom att aktivt informera om fondens existens 
gentemot organisationer och allmänhet, samt stödja och uppmuntra till insamlingar, gåvor 
och donationer. 
 
§ 4 Disposition 
Fondmedlen är bundna upp till ett belopp som motsvarar 15 gånger det officiella 
basbeloppet. Fondens avkastning ska i första hand användas för att årligen uppnå detta 
bundna belopp. Avkastning därutöver får avsättas till ett särskilt avkastningskonto att 
användas i enlighet med stiftelsens ändamål. 
 
§ 5 Förvaltning 
Beslut om fondmedlens förvaltning och placering av stiftelsens angelägenheter ska handhas 
av en styrelse. Över styrelsens beslut ska skriftliga protokoll upprättas. 
Styrelsens protokoll, årsredogörelser, revisionsberättelser samt övriga handlingar rörande 
stiftelsen ska förvaras på betryggande sätt.  
 
Styrelsen ansvarar för att fondmedlen placeras på betryggande sätt och efter 
placeringskriterier där hänsyn tas till fredssträvanden, mänskliga rättigheter och miljö.  
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när någon ledamot begär det, dock 
minst en gång per halvår, varav det ena ska behandla valfrågor. Kallelse utsänds minst sju 
dagar före sammanträdet. 
 
Styrelsearvode ska ej utgå.  
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§ 6 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av ojämnt antal ledamöter, minst tre och högst fem ledamöter och tre 
suppleanter. Styrelsen utser och entledigar ledamöter, enligt Stiftelselagen  
  
Ledamöter och suppleanter ska vara medlemmar i någon av de medlemsorganisationer som 
var anslutna till Sveriges Fredsråd den 31 december året innan. Dessa organisationer har 
rätt att nominera styrelseledamöter och suppleanter, och ska varje år, en månad innan 
Fondstyrelsen behandlar valfrågor, skriftligen uppmanas att utnyttja den rätten.  
 
Styrelsen ska inom sig utse ordförande, och kassör. Ordförande och kassör får ej avgå 
samtidigt.  
 
Ledamöter och suppleanter väljs växelvis på två år. Hälften väljs varje år. Suppleant kan 
efterträda ordinarie ledamot som avlider, avsäger sig sitt uppdrag under mandatperioden, 
eller av juridiska skäl är oförmögen att fullfölja det. Suppleanter inträder i den ordning de är 
valda. 
 
§ 7 Revisorer 
För stiftelsen ska årligen utses två revisorer, varav en ska vara erfaren revisor. Vännernas 
Samfund i Sverige har företräde att utse en lekmannarevisor. Om Samfundet avstår, utses 
lekmannarevisorn av styrelsen. 
 
 
§ 9 Firmateckning 
Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller två ledamöter i förening, eller av den eller de 
personer som styrelsen utser.  
 
 
§ 10 Räkenskapsår och årlig redovisning 
Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår.  
Styrelsen ska, senast fyra månader efter utgången av varje räkenskapsår, avge redogörelse 
för stiftelsens ekonomi och förvaltning under året. Redogörelsen ska tillställas stiftelsens 
revisorer. 
Revisorn ska senast fyra veckor efter mottagandet av redogörelse enligt ovan avge 
revisionsberättelse. Styrelsen är skyldig att senast maj månad lämna information till 
medlemsorganisationerna enligt § 6 ovan 
 
 
§ 11 Stadgeändringar 
Ändringar av § 2 och § 11 kräver tillstånd enligt föreskrifterna i Stiftelselagen. Ändring av 
övriga stadgeparagrafer må beslutas av styrelsen utan sådant tillstånd. Sådant beslut är 
giltigt endast om samtliga styrelsens ledamöter är eniga. 
 
 
§ 12 Upplösning 
Skulle Sveriges Fredsråd med medlemsorganisationer upphöra, ska dess samtliga funktioner 
och ansvar visavi Stiftelsen övertas av Vännernas Samfund i Sverige.  
Skulle även Vännernas Samfund ha upphört ska Stiftelsen upplösas enligt reglerna i 
Stiftelselagen.  
 
 
 
 
 
 


