Stadgar

Mikrofinanshusets
insamlingsstiftelse

§1

Stiftelsens firma är Mikrofinanshusets Insamlingsstiftelse.

§2

Stiftelsens kapital skall skapas genom insamling av medel, varför stiftelsen såväl nu som framledes får emottaga
gåvor och donationer i form av penningmedel eller annorledes.
Inte bara avkastningen utan även stiftelsens kapital må, vid ett eller flera tillfällen, utdelas eller i egen regi 		
användas till uppfyllande av stiftelsens ändamål.

§3

Stiftelsens ändamål skall vara att främja social och ekonomisk utveckling bland behövande i utvecklingsländer,
bland annat genom samverkan med mikrofinansinstitutioner, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Insamlingsverksamheten skall i första hand avse utvecklingsinsatser relaterade till mikrofinansinstitutioner och
andra organisationer som främjar tillgången till småskaliga finansiella tjänster. Insamlingsverksamheten kan
också avse informations- och utbildningsinsatser i Sverige avseende mikrofinans.

§4

Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Uppsala kommun. Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst sju (7)
ledamöter, utan suppleanter.
Styrelseledamöterna utses av styrelsen för Mikrofinanshuset Förvaltning AB för en period av ett år.
Ordförande utses av styrelsen inom sig.
Styrelsen för Mikrofinanshuset Förvaltning AB bestämmer huruvida ledamöterna skall arvoderas. Om arvode
skall utgå bestämmer styrelsen för Mikrofinanshuset Förvaltning AB även arvodets storlek.

§5

Styrelsen är beslutför om de närvarande styrelseledamöternas antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Som beslut i styrelsen gäller den mening de flesta ledamöter enas om.Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§6

Vid stiftelsens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras enligt styrelsens beslut. Protokollen skall
årsvis föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

§7

Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av den eller de som styrelsen därtill utser.

§8

Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår och styrelsen skall årligen, senast den 15 maj, avge årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning.

§9

Stiftelsens räkenskaper skall granskas av en auktoriserad revisor som utses av styrelsen för Mikrofinanshuset
Förvaltning AB. Revisor skall årligen, senast den 15 juni året efter räkenskapsåret, avge revisionsberättelse rörande sin granskning.

§ 10

Styrelsen meddelar de ytterligare bestämmelser som bedöms vara behövliga för stiftelsens verksamhet.

§ 11

Skulle Mikrofinanshuset Förvaltning AB avvecklas eller upphöra med sin verksamhet skall stiftelsen omgående
avveckla sin verksamhet. Kvarvarande medel i stiftelsen skall därvid överlämnas som gåva till en eller flera
mikrofinansinstitutioner för vilka insamlingsverksamhet bedrivits av stiftelsen. Det åligger därefter stiftelsens
styrelse att hos Kammarkollegiet begära permutation och avregistrering av stiftelsen.

Fastställda 23 augusti 2011.

