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Stadgar  

Stiftelsen The Hunger Project Sverige 
 
 
Paragraf 1  

Stiftelsens namn är Stiftelsen The Hunger Project Sverige.  

 

Paragraf 2  

Ändamål  
Stiftelsen har tillkommit för att förvalta och fördela de medel som bl.a. inflyter 
genom The Hunger Project Sverige. Dettas målsättning är att skapa ett 
världsomfattande åtagande att stoppa kronisk hunger. Särskild uppmärksamhet skall 
ägnas världssvältfrågor i samband med barns och ungdoms fostran och utbildning. 
Verksamheten har nära anknytning till fredsarbetet. Inom denna ram har stiftelsen 
till ändamål att lämna understöd till utbildning genom information och 
projektverksamhet, stödja hjälpverksamhet bland behövande samt att främja 
vetenskaplig forskning. Styrelsen kan vi skilda tillfällen upprätta särskilda 
arbetsplaner respektive programförklaringar vilka specificerar den aktuella 
verksamhetens inriktning.  

 

Paragraf 3  

Stiftelsens tillgångar utgöres av:  
(a) stiftarna lämnade bidrag  
(b) medel som samlas in till stiftelsen för The Hunger Project Sveriges verksamhet  
(c) Vad som i övrigt genom gåva eller andra tillskott kan tillfalla stiftelsen, samt  
(d) Avkastning av stiftelsens egna eller disponerade tillgångar  
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Paragraf 4  

Förvaltning  
Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av lägst tre och högst 
tolv ledamöter, vilka första gången utses av stiftarna. I fortsättningen utses styrelsens 
ledamöter av stiftelsens styrelse. För varje ledamot kan en suppleant utses. 
Styrelsens ledamöter väljs för en tid av ett år.  
Styrelsen kan utse hedersledamot i styrelsen.  
Styrelsen väljer inom sig ordförande respektive eventuella övriga funktionärer.  
Styrelsen kan tillsätta arbetsutskott.  
Styrelsen kan till sig adjungera lämpliga personer för särskilt uppdrag.  
 

Paragraf 5 

Säte 
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.  

 

Paragraf 6  

Kallelse till styrelsesammanträden  
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. På begäran av styrelseledamot 
är ordföranden skyldig att sammankalla styrelsen.  

 

Paragraf 7  

Beslut  
Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening 
som ordföranden biträder. Omröstning inom styrelsen sker öppet. Styrelsen är 
beslutsför då minst tre av styrelsens ledamöter är närvarande.  
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Paragraf 8  

Det åligger styrelsen 
- att handa stiftelsens angelägenheter i överensstämmelse med dessa stadgar,  

- att planera stiftelsens verksamhet,  

- att upprätta stiftelsens årsredovisning,  

- att föra protokoll, erforderliga böcker samt sköta löpande ärenden i övrigt,  

- att till revisorerna senast den 1 mars överlämna årsredovisning och övrigt 
erforderligt underlag för revidering av det gångna verksamhetsåret.  

 

Paragraf 9  

Firmateckning  
Stiftelsens firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser.  

 

Paragraf 10  

Redovisning  
För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper. Stiftelsens verksamhets 

- och räkenskapsår omfattar kalenderår.  

 

Paragraf 11  

Revision  
För granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper utser styrelsen 
en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år.  
Revisorerna ska vara auktoriserade. Revisorerna bör före den 1 april avge 
revisionsberättelse. Årsredovisning och revisionsberättelse skall överlämnas till 
styrelsen som har att förordna om vidtagande av åtgärd vartill revisorernas yttrande 
kan föranleda.  
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Paragraf 12  

Stadgeändring  
För ändring av dessa stadgar respektive upplösning av stiftelsen krävs att beslutet 
biträdes av hälften av styrelseledamöterna.  
 

Paragraf 13  

Upplösning  
Vid eventuell upplösning av stiftelsen skall dess tillgångar tillfalla sådant ändamål 
som faller inom ramen för vad i paragraf 2 ovan angivits.  

 

Paragraf 14  

Tillsyn  
Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929 om tillsyn över 
stiftelser.  

 

Dessa stadgar har medgivits enligt beslut av Kammarkollegiet den 27 juni 2011 i 

ärende med dnr 9.2- 4378-10. 
 
Stadgarna har ändrats avseende stiftelsens namn som genom beslut från 
Länsstyrelsen i Stockholm den 2020 01 30 är ”Stiftelsen The Hunger Project 
Sverige”.   


