
Förordnande för Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige 

Vi förordnar härmed att de medel som flyter in med anledning av det upprop som vi kommer att göra 

skall bilda en insamlingsstiftelse. För stiftelsen skall följande föreskrifter gälla: 

Namn. licens och säte 

1. Stiftelsens namn är Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige. 

2. Stiftelsen har enligt ett upprättat licensavtal exklusiv rätt att i Sverige använda WaterAids 

namn och varumärke. WaterAid UK är en i England registrerad ideell organisation (charity). 

3. Stiftelsen har sitt säte i Stockholm. Den är en svensk juridisk person som står under tillsyn av 

myndigheter enligt svensk lag. 

Ändamål 

4. Stiftelsens ändamål är att i samverkan med WaterAid UK genom konkreta biståndsinsatser 

och opinionsbildning verka för att alla på vår jord skall få t illgång till rent vatten, sanitet och 

hygienutbildning. " 

5. Biståndsinsatserna skall bedrivas i världens fattigaste länder i nära samverkan med lokala 

samarbetspartners i dessa. Stiftelsen skall också bedriva opinionsbildning för att påverka 

beslutsfattare och tydliggöra vatten- och sanitetsfrågornas centrala roll i fattigdoms

bekämpningen. 

6. Stiftelsens skall verka för sitt ändamål enligt ovan genom insamling riktad t il l den svenska 

allmänheten, företag samt statliga eller privata fonder och stiftelser. Medel insamlade av 

stiftelsen skall efter avdrag för insamlings-, opinionsbildnings- och administrationskostnader i 

Sverige överföras till WaterAid UK för biståndsinsatser enligt ovan. 

Styrande organ 

7. Stiftelsens styrande organ är styrelsen. 

Styrelsens sammansättning, mandattid och arbetsformer 

8. Styrelsen är ansvarig för Stiftelsens verksamhet. Styrelsen består av mellan sex och tolv 

styrelseledamöter och utser bland dessa en ordförande och en vice ordförande. 

9. Stiftarna utser Stiftelsens första styrelse varvid hälften av medlemmarna väljes på ett år och 

hälften på två år. Därefter är mandattiden två år för samtliga styrelseledamöter varje år. 

Uppkommer vakans under löpande mandatperiod väljes dock den nya ledamoten endast för 

den avgångnes återstående mandattid. 

10. Ledamot av styrelsen kan omväljas två gånger och således tjänstgöra i högst sex år. 

11. Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av medlemmarna är närvarande. 

12. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet med utslagsröst för ordföranden vid olika 

röstetal. 

13. Styrelsen utse r inom sig två ledamöter som i förening eller var för sig i förening med 

Stiftelsens generalsekreterare tecknar firman. 



Räkenska per och tillsyn 

14. Stiftelsens räkenskapsår skall vara 1 april t il l 31 mars. 

1S. Stiftelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas aven av styrelsen utsedd auktoriserad 

revisor eller auktoriserat revisionsbolag. 

Ändring av stadgar 

16. Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas av styre lsen med två tredjedels majoritet utan 

Kammarkollegiets tillstånd utom vad gäller ändamålet. 

Stockholm den 7 maj 2009 
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