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Artikel 1. Namn och Säte
Stiftelsens namn skall vara Star for Life Insamlingsstiftelse.
Stiftelsen skall ha sitt säte i Malmö.

Artikel 2. Ändamål
Stiftelsens ändamål är, att inom ramen för Star for Life’s skolverksamhet, utan vinstsyfte och
utan begränsning till vissa personer och grupper, befrämja medvetenhet om farorna med
HIV/AIDS och fördelarna med en sund livsstil bland elever i företrädesvis åldrarna 13-20 år
på skolor i Sydafrika och andra afrikanska länder genom främst bidrag till uppfostrings- och
utbildningsverksamhet och utbildning av lärare och ledare (s.k. ”trainers” och ”coaches”).

Artikel 3. Stiftelsens tillgångar
Stiftelsens finansiella resurser består av:
- medel genererade genom den insamlingsaktivitet, genom vilka stiftelsen bildats i enlighet
med stiftelseförordnandet
- medel därefter genererade genom insamlingar, gåvor, bidrag, donationer och testamentariska
gåvor samt vad som i övrigt kan tillfalla stiftelsen,
- avkastning från stiftelsens tillgångar.

Artikel 4. Styrande organ
Stiftelsens styrande organ är:
Styrelsen
En Rådgivande församling som kan utses av styrelsen.

Artikel 5. Styrelsen
Insamlingsstiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsen är därvid ansvarig för
Stiftelsen och för tillsynen över Stiftelsens förvaltning.
Stiftelsens första styrelse utses av stiftarna. Nya ledamöter utses av styrelsen för en
mandatperiod om 3 år.
Stiftelsens styrelse består av lägst 3 och högst 6 ordinarie ledamöter med högst 3 suppleanter.
Styrelsen utser bland ledamöterna en ordförande.
Styrelseledamöter skall inte erhålla någon ekonomisk kompensation eller annan ersättning för
sitt arbete. Däremot skall ledamöter på begäran erhålla ersättning för
sina rimliga utgifter för att fullgöra sina styrelseuppdrag.

Artikel 6. Styrelsen, möten och beslutsfattande
Styrelsen skall sammanträda så ofta som ordföranden bestämmer eller när minst en av
ledamöterna så kräver. Platsen för mötet bestäms av ordföranden.
Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Som styrelsens
beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid mötet. Vid lika
röstetal har ordförande utslagsröst.

Artikel 7. Stiftelsens företrädare
Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de personer som styrelsen därtill
utser.

Artikel 8. Rådgivande församling
Styrelsen kan utse en Rådgivande Församling som får en rådgivande funktion avseende
styrelsens arbete och det allmänna handhavandet av Stiftelsens verksamhet.
Antalet medlemmar i den Rådgivande Församlingen avgörs av styrelsen.
Styrelsen utser medlemmarna i den Rådgivande Församlingen samt de ytterliggare
bestämmelser som bestäms erforderliga för den Rådgivande Församlingen.

Artikel 9. Räkenskaper och ekonomi
Räkenskapsåret skall vara kalenderår.
Det åligger styrelsen att upprätta årsredovisning för Stiftelsen efter räkenskapsårets utgång.
För granskning av Stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall styrelsen utse en
auktoriserad revisor.

Artikel 10. Ändring av stadgarna och upplösning
Stiftelsens styrelse har i enlighet med 6 kap. 3 § stiftelselagen (1994:1220) rätt att, utan
tillstånd av myndighet, ändra, upphäva eller åsidosätta alla de föreskrifter i
stiftelseförordnandet som angår annan fråga än sådan som anges i 1 § första stycket 1 i
angiven lag.
För det fall Stiftelsen av någon anledning upplöses skall återstående medel fördelas i enlighet
med Stiftelsens ändamål.
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