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1.

INLEDANDE FÖRESKRIFTER

1.1

Stiftelsens firma och namn skall vara Insamlingsstiftelsen WONSA.

1.2

Insamlingsstiftelsen WONSA ska vara en självständig stiftelse med säte i
Stockholm, Sverige.

1.3

Stiftelsen skall, dels genom egen verksamhet, såväl ideell verksamhet
som näringsverksamhet, dels genom upprop och insamlingar, dels ock
genom att förvalta befintliga medel, säkerställa att medel inkommer för
att fullfölja stiftelsens ändamål enligt punkt 2 nedan. De pengar som
flyter in skall bilda en självständig förmögenhet.

1.4

Stiftelsen äger rätt att bilda och förvärva aktiebolag med verksamhet
förenlig med stiftelsens ändamål enligt punkt 2 nedan, under
förutsättning att samtliga aktier innehas av stiftelsen. Stiftelsen äger
också rätt att fritt avyttra samtliga aktier i sådant aktiebolag.

1.5

Stiftelsen skall ha egen förvaltning.

1.6

Stiftelsen skall registreras och stå under tillsyn enligt stiftelselagen
(1994:1220).

2.

ÄNDAMÅL

2.1

Stiftelsens syfte är att främja ökad kunskap om konsekvenserna av
mellanmänskligt våld i allmänhet och sexuellt våld och sexuella
övergrepp i synnerhet, samt att ge eller verka för stöd och behandling för
människor utsatta för mellanmänskligt våld i allmänhet och sexuellt våld
och sexuella övergrepp i synnerhet. Med behandling avses psykologisk
och därmed jämförbar behandling.

2.2

Stiftelsens syfte skall främjas genom egen verksamhet i Sverige och
internationellt samt genom insamling i Sverige och internationellt
(genom fortlöpande upprop i [dagspress] eller på annat sätt).

2.3

Insamlade och genom egen verksamhet genererade medel, inklusive
avkastning på sådana medel, skall användas till:
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2.3.1

bedrivande av stiftelsens egen verksamhet i Sverige och internationellt till
fullföljd av syftet enligt punkten 2.1 ovan,

2.3.2

bedrivande av verksamhet i bolag som helt ägs av stiftelsen till fullföljd av syftet
enligt punkten 2.1 ovan,

2.3.3

anslående av kontanta bidrag för forskning beträffande konsekvenserna av
mellanmänskligt våld i allmänhet och sexuellt våld och sexuella övergrepp i
synnerhet, eller för forskning med nära anknytning därtill, eller,

2.3.4

anslående av kontanta bidrag till annan ideell organisation som bedriver
verksamhet för att främja sådant syfte som anges i punkten 2.1 ovan, i den mån
sådana medel inte erfordras för den verksamhet som bedrivs av stiftelsen själv
eller av dess helägda aktiebolag.

3.

STIFTELSENS MEDEL

3.1

Stiftelsens medel, insamlade eller intjänade från egen verksamhet, skall
till dess de utdelas eller används enligt ovan förvaltas på betryggande sätt
med biträde av i ekonomiska frågor kunniga personer.
Endast kontrollerbara insamlingsformer får användas. Stiftelsens
insamlingsform skall vara penninginsamling.

3.2

Stiftelsens medel får endast användas för de ändamål som är beskrivna i
punkt 2.

3.3

Stiftelsen skall följa vid var tidpunkt gällande bestämmelser om
redovisning som utfärdas av Svensk Insamlingskontroll fram till dess att
insamlade medel förbrukats.

4.

STYRELSEN

4.1

Ansvaret för stiftelsens drift samt förvaltningen av stiftelsens medel vilar
hos styrelsen. Styrelsen skall bestå av minst sex och högst åtta ledamöter
och minst tre och högst sex suppleanter. Suppleanter skall träda in för
frånvarande ledamot i den ordning styrelsen från tid till annan
bestämmer. Styrelsen kan besluta om ökning eller minskning av antalet
ledamöter och suppleanter.

4.2

Styrelsen skall utse och entlediga ledamöter och suppleanter i den mån
inte annat föreskrivs nedan. Vid ledamots eller suppleants avgång eller
entledigande utses i förekommande fall ny ledamot eller suppleant av
styrelsen. Beslut om ledamots eller suppleants entledigande får fattas
även under pågående mandatperiod.
För beslut om entledigande av ledamot eller suppleant krävs för giltigt
beslut att två tredjedelar av styrelsens samtliga ledamöter biträder
beslutet. Beslut om utseende av ny ledamot eller suppleant fattas med
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enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten. Omröstning ska vara
sluten.
4.3

Förslag till ny styrelseledamot eller suppleant får framställas skriftligen
av styrelseledamot eller av annan person som är väl insatt i stiftelsens
verksamhet.

4.4

Stiftaren, Gita Rajan, skall vara ordinarie ledamot av styrelsen under de
inledande 20 åren från stiftelsens bildande, och ska inte under denna tid
kunna entledigas genom beslut av styrelsen. Gita Rajan, eller den hon
utser, skall under samma tid vara ordförande för styrelsen. Efter den
inledande mandattiden skall styrelsen inom sig utse ordförande för
perioder om sex år i taget. För det fall Gita Rajan skulle avträda som
styrelseledamot innan 20 år förflutit, ska styrelsen i förekommande fall
utse ny ledamot med mandattid enligt vad nedan sägs.
Uppdrag som styrelseledamot i övrigt och som suppleant ska gälla för
mandatperioder om fyra år såvida inte styrelsen beslutar annat. Dock
skall den inledande mandatperioden för envar av de ovan nämnda
ledamöterna Hemine Holm och Sara Boisen vara sex år (vid eventuellt
omval av någon av dem ska deras respektive nästa mandatperiod således
vara fyra år).
Mandatperioder inleds och avslutas omedelbart efter det styrelsemöte
vid vilket årsredovisningen för närmast föregående räkenskapsår
fastställts och undertecknats av styrelsen (årsmöte).

4.5

För val av ordförande efter Gita Rajan och därefter krävs för giltigt beslut
att två tredjedelar av styrelsens samtliga ledamöter biträder beslutet. Val
av ordförande förrättas av styrelsen med sluten omröstning.

4.6

Om inte annat följer av detta stiftelseförordnande, är styrelsen beslutför
om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.

4.7

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.

4.8

Styrelsen äger rätt att erhålla skälig ersättning för de påkallade kostnader
som är förenade med styrelsearbetet. Styrelsen äger rätt att fatta beslut
om arvodering till styrelsen.

5.

FÖRVALTNING

5.1

Styrelsen kallas till sammanträde av ordföranden när det bedöms
nödvändigt, eller då en styrelseledamot så begär, dock minst tre gånger
årligen. Val av styrelsemedlemmar och ordförande sker i förekommande
fall vid årsmötet (se punkten 4.4 ovan).

5.2

Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår.

3

6.

ÄNDRING AV FÖRESKRIFT I STIFTELSEFÖRORDNANDET
Styrelsen får utan tillstånd av myndighet ändra, upphäva eller åsidosätta
särskilt angivna föreskrifter i detta stiftelseförordnande som angår annan
fråga än stiftelsens ändamål.
Sådant beslut är giltigt endast om två tredjedelar av styrelsens samtliga
ledamöter biträder beslutet. Beslut som berör Gita Rajans uppdrag som
styrelseledamot eller ordförande är giltigt endast om det dessutom
biträds av henne själv.

7.

PRINCIPER FÖR FÖRVALTNING OCH STYRELSEARBETE

7.1

Styrelsen ansvarar för att vid varje given tidpunkt utarbeta regler som
närmare beskriver hur stiftelsens ändamål skall uppfyllas, hur
förvaltning av kapital ska ske, hur prioriteringar, urvalsprocess samt
effektivt verkställande av beslut skall genomföras.

7.2

Insamlade medel skall disponeras för uppgivet ändamål inom ramen för
stiftelsens syfte och skall komma ändamålet tillgodo utan onödiga
kostnader. Såvida inte synnerliga skäl medger annat, skall under varje
period om tre sammanhängande räkenskapsår minst tre fjärdedelar av
stiftelsens totala intäkter användas för stiftelsens ändamål. Med intäkter
avses insamlade medel samt övriga verksamhetsintäkter och löpande
finansiella intäkter före avdrag för direkta kostnader för verksamheten
och stiftelsens förvaltning.

7.3

Eventuell marknadsföring och andra åtgärder i anslutning till
insamlingsarbetet skall vara etiskt och ekonomiskt försvarliga. Uppgifter
som lämnas i marknadsföring och annan information skall vara
vederhäftig.
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