
STADGAR 

För stiftelsen Human Rights Watch Scandinavia Insamlingsstiftelsen 

 

Artikel 1 

Namn och Säte 

1. Stiftelsens namn ska vara Human Rights Watch Scandinavia Insamlingsstiftelsen. 

2. Stiftelsen ska ha sitt säte i Stockholm. 

Artikel 2 

Ändamål 

1. Stiftelsens ändamål ska vara att direkt, och/eller indirekt genom den ideella 
organisationen HUMAN RIGHTS WATCH, Inc., (”HRW”), värna om mänskliga 
rättigheter, innefattande bl.a.; 

a. att värna om rättigheterna för människor runt om i världen, såväl i krigstid som i 
fredstid, genom att samla in information om övergrepp, offentliggöra resultaten och 
använda informationen för att försöka få övergreppen att upphöra och för att 
förhindra framtida övergrepp; och 

b. att utföra andra aktiviteter inom utbildning, religion, välgörenhet och vetenskap för 
detta ändamål. 

2. Stiftelsen har inte för avsikt att generera någon vinst. 

Artikel 3 

Tillgångar 

1. Tillgångarna i stiftelsen kommer att bestå av: (i) medel genererade genom den 
insamlingsaktivitet genom vilken stiftelsen etablerades; (ii) bidrag och donationer; 
(iii) gåvor, testamentariska förordnanden och arv; samt (iv) alla andra donerade medel 
och intäkter. 

2. Mottagande av donationer av stiftelsen ska följa vid var tid gällande riktlinjer för 
insamlingar som utfärdats av HRW. 
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Artikel 4 

Styrelsen 

1. Styrelsen ska bestå av minst tre ordinarie ledamöter och minst tre suppleanter. 

2. Styrelsen ska inom sig utse en ordförande, en sekreterare och en kassör. Funktionerna 
som sekreterare och kassör kan även fullgöras av en och samma person. 

3. Styrelseledamöter ska utses och entledigas genom ett gemensamt beslut av 
styrelseordföranden och den verkställande direktören för HRW (”Tillsättningsrådet”). 
Tillsättningsrådet ska också bestämma – med iakttagande av bestämmelserna i punkt 1 i 
denna artikel 4 – antalet styrelseledamöter. En styrelseledamot får alltid avgå på egen 
begäran genom att underrätta styrelsen, varefter styrelsen ska meddela Tillsättningsrådet. 

4. Styrelseledamöter ska utses för en mandatperiod om ett år. Efter denna period ska det 
vara möjligt att återigen bli utsedd av Tillsättningsrådet. 

5. Minst två tredjedelar av styrelsen ska bestå av personer som inte är släkt med en 
styrelseledamot, till och med den fjärde generationen, eller av personer som inte är gifta 
eller stadigvarande bor tillsammans med varandra. Minst en styrelseledamot ska vara 
bosatt i Sverige, och hälften av styrelsens ledamöter ska vara bosatta inom Europeiska 
Ekonomiska Samarbetsområdet. 

6. Om en eller flera styrelseledamöter av någon anledning skulle vara frånvarande från 
styrelsen, ska de resterande styrelseledamöterna likväl anses utgöra en beslutsför styrelse, 
om mer än hälften av det totala antalet styrelseledamöter är närvarande. Vakanta 
styrelseposter ska fyllas så snart som möjligt. 

7. Styrelseledamöter ska inte ha rätt till ersättning för sitt uppdrag. De har dock rätt till 
ersättning för kostnader som har samband med uppdraget, inom de gränser som 
fastställs av styrelsen. 

Artikel 5 

Styrelsemöten och beslutsfattande  

1. Styrelsemöten ska hållas i Stockholm eller på annan ort som angetts i kallelsen till mötet. 

2. Minst ett styrelsemöte ska hållas varje år. 

3. Styrelsemöten ska dessutom hållas när ordföranden anser det lämpligt eller nödvändigt 
eller om någon av de övriga styrelseledamöterna begär det.   

4. Kallelse till styrelsemöte omfattas av punkt 3 ovan och utfärdas av ordföranden minst 
sju kalenderdagar i förväg, via e-post eller vanlig post. 

5. Förutom tid och plats för mötet ska varje kallelse innehålla ett förslag till dagordning 
samt i den mån det är nödvändigt och relevant, dokumentation som ligger till grund för 
respektive punkt på dagordningen. 
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6. I den mån samtliga styrelseledamöter är närvarande vid ett möte, kan styrelsen anta 
giltiga beslut, oavsett om de formella krav som anges ovan i punkterna 4 och 5 i denna 
artikel 5 är uppfyllda eller inte. Detta gäller under förutsättning att de beslut som fattas 
antas enhälligt. 

7. Styrelsens ordförande ska vara mötets ordförande. För det fall denne är frånvarande ska 
styrelsen själv utse mötets ordförande.  

8. Över styrelsens beslut ska det föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av den som 
har varit protokollförare. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört 
protokollet. 

9. Giltiga beslut i styrelsen kan bara fattas på möten där fler än hälften av 
styrelseledamöterna är närvarande.  

10. Styrelsemöten kan, förutom genom sedvanliga möten, hållas per telefon, videokonferens 
eller genom något annat sådant kommunikationsmedel, förutsatt att samtliga ledamöter i 
styrelsen som deltar har möjlighet att kommunicera med varandra samtidigt. Deltagande 
i ett styrelsemöte på något av ovanstående sätt ska anses utgöra giltig närvaro vid ett 
sådant möte. Sådana styrelsemöten ska anses hållna på den plats varifrån de initieras. 

11. Styrelsemöten kan också hållas per capsulam, dvs. genom att alla styrelseledamöter 
undertecknar protokollet, utan att ha haft något formellt styrelsemöte. 

12. Varje styrelseledamot har en röst. Styrelsens ordförande har utslagsröst. I den mån dessa 
föreskrifter inte anger annat, ska samtliga beslut i styrelsen fattas med absolut majoritet 
bland närvarande ledamöter. 

13. All röstning vid styrelsemötena ska verkställas muntligen, om inte någon av 
styrelseledamöterna begär skriftlig omröstning. Skriftliga röster ska avges med 
osignerade, slutna valsedlar.  

Artikel 6 

Styrelsens roll, dess befogenhet och möjlighet att företräda stiftelsen 

1. Styrelsen är ansvarig för stiftelsens organisation och förvaltningen av stiftelsernas 
angelägenheter. 

2. Styrelsen ska fortlöpande bedöma stiftelsens ekonomiska ställning. 

3. Styrelsen ska se till att stiftelsens organisation är utformad på ett sådant sätt att 
bokföring, medelsförvaltning och stiftelsens ekonomi i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. 

4. Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera styrelseledamöter i styrelsen eller till andra 
personer, ska styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera att delegationen 
kan upprätthållas. 
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5. Styrelsen, i dess helhet, företräder stiftelsen. 

6. Styrelsen får också bemyndiga en eller flera personer att företräda stiftelsen och att 
rättshandla å stiftelsens vägnar. 

Artikel 7 

Upphörande av uppdrag som styrelseledamot 

1. Styrelseledamot upphör att vara styrelseledamot: 

a. vid sin död; 

b. genom sin avgång på egen begäran; 

c. om ledamoten försätts i konkurs, ansöker om betalningsinställelse eller ansöker om 
skuldsanering; 

d. om ledamoten tillförordnas en god man eller förvaltare; eller 

e. om ledamoten entledigas av Tillsättningsrådet. 

Artikel 8 

Räkenskapsår och årsredovisning 

1. Räkenskapsår för stiftelsen ska avse perioden 1 juli till 30 juni. 

2. Det åligger styrelsen att upprätta årsbokslut och årsredovisning för stiftelsen inom fyra 
månader efter räkenskapsårets utgång. Årsbokslut och årsredovisning ska upprättas i 
enlighet med gällande svensk lagstiftning. 

3. Årsredovisningen, inklusive resultat- och balansräkning, ska fastställas av styrelsen. 

4. Stiftelsens revisor, vilken ska väljas av styrelsen och vilken ska vara auktoriserad revisor, 
ska revidera bokslutet i enlighet med god revisionssed och i enlighet med gällande 
svensk lagstiftning. Inom sex månader efter räkenskapsårets utgång ska årsredovisning 
tillsammans med revisionsberättelse sändas till tillsynsmyndigheten. 

5. Innan styrelsen fastställer årsbokslutet och förvaltningsberättelsen, ska ett utkast lämnas 
till HRW. Inom en månad efter det att årsredovisningen och förvaltningsberättelsen 
fastställts ska styrelsen göra årsredovisningen tillgänglig för HRW. 
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Artikel 9 

Riktlinjer  

1. Styrelsen ska vara behörig att anta interna riktlinjer, som berör olika områden, vilka inte 
framgår av dessa stadgar.  

2. Dessa riktlinjer får inte stå i strid med gällande lagar och regler, och inte heller dessa 
stadgar.  

3. Styrelsen ska alltid ha rätt att ändra sådana riktlinjer.  

Artikel 10 

Ändring av föreskrifterna 

1. Styrelsen får, utan tillstånd av en myndighet, besluta om att ändra, upphäva eller 
åsidosätta föreskrifterna i detta stiftelseförordnande.  Sådan ändring, upphävning eller 
åsidosättande är begränsad av reglerna i stiftelselagen. 

2. Artikel 11 av dessa föreskrifter får inte ändras. Artikel 2 får endast ändras efter det att 
Kammarkollegiet givit sitt tillstånd.  

3. Beslut om att ändra, upphäva eller åsidosätta av föreskrifterna kan endast fattas av 
styrelsen genom biträde av minst två tredjedelar av de närvarande styrelseledamöterna 
vid styrelsemöte där samtliga ledamöter är närvarande. Om alla ledamöter inte är 
närvarande vid ett styrelsemöte där ett beslut om ändring, upphävande eller 
åsidosättande av föreskrifterna har föreslagits, ska ett nytt möte sammankallas, som hålls 
tidigast två och senast fyra veckor efter det nämnda mötet. På detta andra möte kan 
beslut fattas i frågan förutsatt att minst hälften av ledamöterna är närvarande och 
förutsatt att minst två tredjedelar av de närvarande styrelseledamöterna biträder 
förslaget. 

4. Kallelse till ett styrelsemöte där ett förslag till ändring av dessa föreskrifter ska 
behandlas, ska alltid innehålla förslaget, inklusive den fullständiga texten till förslaget. 
Kallelse till sådant möte ska aldrig skickas senare än fjorton kalenderdagar före mötet. 

Artikel 11 

Upplösning 

1. Styrelsen får, utan tillstånd av en myndighet, besluta om att upplösa stiftelsen. För beslut 
om upplösning gäller bestämmelserna i artikel 10 i tillämpliga delar. 

2. Avvecklingen ska verkställas av styrelsen, som vid behov får delegera sina befogenheter 
för detta ändamål till en därtill utsedd person. 

3. Under tiden för avvecklingen, ska bestämmelserna i dessa föreskrifter i möjligaste mån 
fortsätta att gälla. 
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4. Överskott ska efter avvecklingen av stiftelsen fördelas i enlighet med stiftelsens ändamål 
som anges i artikel 2. 

5. Efter avvecklingen har slutförts, ska bokföringen finnas kvar hos HRW.  

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa stadgar har antagits av styrelsen i Human Rights Watch Scandinavia Insamlingsstiftelsen 
vid styrelsesammanträde den 17 oktober 2018. 
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