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STIFTELSEFÖRORDNANDE
för
INSAMLINGSSTIFTELSEN KVINNA TILL KVINNA

Internationella Kvinnförbundet för Fred och Frihet (IKFF) har denna dag beslutat att bilda en
insamlingsstiftelse med namnet Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna,
nedan kallad stiftelsen.
De pengar och andra tillgångar som har influtit till Kvinna till Kvinna samt vad som härefter genom
upprop inflyter skall användas till att främja ändamål som anges nedan.
Stiftelsens styrelse har vid sitt sammanträde denna dag beslutat att ta emot de tillgångar som
har influtit till insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna genom IKFF.

INSAMLINGSSTIFTELSENS ÄNDAMÅL
Stiftelsen skall arbeta utan att fästa avseenden vid religiös, politisk, nationell eller etnisk tillhörighet.
Detta krav gäller även stiftelsens samarbetsparter.

1. Att genomföra projekt i krigs- och konfliktområden som främjar kvinnors självtillit och
självkänsla, kvinnors psykosociala och/eller fysiska hälsa eller medverkar till att främja
kvinnors deltagande i uppbyggandet av ett demokratiskt civilt samhälle.
2. Att främja studier och forskning kring effekterna av krig och väpnade konflikter för kvinnor.
3. Att föra ut fakta och information kring kriget effekter och skapa opinion för fredlig
konfliktlösning med civila metoder.

STYRELSEN
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Styrelsen består av minst tre ordinarie ledamöter samt minst två ersättare.
Styrelsens ordförande ska vara medlem i IKFF.
Styrelsens utses för en tid av fyra år.
Svenska Freds och Skiljedomsföreningen (SFSF utser en ordinarie ledamot. IKFF utser övriga
ledamöter.
Vid förnyelse av styrelsen utser SFSF en ledamot och övriga utses av IKFF.
Styrelsen kan utökas om styrelsens samtliga ledamöter är eniga om detta.
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Styrelsen är beslutsför om minst fyra ledamöter eller ersättare är närvarande.
Beslut om nya projekt fattas av en beslutsför styrelse med högst en avvikande röst.
Beslut om arbete i en ny region fattas av en enig styrelse.
Styrelsen har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med stiftelsens ändamål.
Styrelsen har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med Stiftelselagen och den däri beskrivna
särskilda stiftelseformen insamlingsstiftelse.
Styrelsen ska verka för att kostnader för administration, i så liten omfattning som möjligt, belastar
medel som insamlats från allmänheten för projekt.
Styrelseledamot äger ej erhålla ersättning för sitt styrelsearbete.
Styrelsen utser två revisorer, varav minst en auktoriserad, vid sitt konstituerande sammanträde.
Revisorerna ska erhålla samma skriftliga information som ledamot av styrelsen.
Senaste sex månader efter avslutat räkenskapsår skall årsredovisning och verksamhetsberättelse,
förutom till tillsynsmyndighet, sändas till IKFF och till SFSF.
Till sin hjälp kan styrelsen kalla ett råd, som består av enskilda personer och/eller företrädare för
organisationer, inom eller utom Kvinna till Kvinna nätverket.
Rådet kan ha en rådgivande funktion visavi styrelsen.
Rådet kan mötas (minst) en gång årligen.
Årsredovisning och verksamhetsberättelse kan presenteras också för rådet.

UPPLÖSNING
Vid upplösning då likvidationsplikt förekommer skall eventuella återstående tillgångar användas för det
ändamål vartill de är förutbestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt
motsvarar detta.
Vid annan upplösning – i enlighet med Stiftelselagen – skall eventuell återstående tillgångar
tillfalla Woman´s International League for Peace and Freedoms internationella verksamhet.

