Stadgar för Mercy Ships Sverige Insamlingsstiftelse
Datum: 2019-01-31
1. Stiftelsens namn skall vara: "Mercy Ships Sverige Insamlingsstiftelse”
Stiftelsens ändamål framgår av stiftelseförordnandet, så det formulerades 2004 av Mercy
Ships grundare, Don Stephens:
Med syfte att bedriva hjälpverksamhet bland behövande och även i övrigt stödja och
bedriva sjukvårds-, bistånds-, utvecklings- och utbildningsarbete i utvecklingsländer
efter Jesus exempel, förordnar jag härigenom:
Att de pengar som flyter in genom detta upprop i enlighet med ovanstående ändamål,
som jag har för avsikt att publicera i en eller flera dagstidningar med spridning över
hela landet, skall utgöra en självständig förmögenhet och,
Stiftelsen skall främja det ovan angivna syftet främst genom att lämna bidrag till annan
juridisk person inom den internationella rörelsen Mercy Ships International, som äger
och driver bistånds- och sjukhusskepp samt landbaser och som skall använda mottagna
bidrag för samma syfte.
Stiftelsen skall även mobilisera volontärer till att tjäna inom Mercy Ships olika
internationella verksamheter.
2. Stiftelsen skall ha egen förvaltning.
3. Styrelsen för stiftelsen skall bestå av minst tre och högst tolv ledamöter samt minst en
suppleant. Styrelsen utser och entledigar samtliga ledamöter, dock äger
välgörenhetsorganisationen Mercy Ships international, med säte i Texas, USA, alltid rätt
att utse en ledamot.
4. Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet också av ordförande,
sverigechefen och kassör var för sig.
5. Stiftelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.
6. Stiftelsen skall ha en av Revisorsnämnden godkänd/auktoriserad revisor som utses och
entledigas av styrelsen.
7. Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.
8. Styrelsen för stiftelsen skall arbeta för att inbringa ekonomiska bidrag till stiftelsen.
Insamlingar, marknadsföring och andra åtgärder i anslutning till insamlingsarbetet skall
vara etiskt och ekonomiskt försvarliga. Uppgifter som lämnas i marknadsföring och annan
information skall vara vederhäftiga.
9. lnsamlade 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 i genomsnitt minst 75 procent av insamlade gåvomedel komma
insamlingens ändamål tillgodo.
10. Stiftelsen skall följa de vid var tid gällande bestämmelser om redovisning som utfärdas av
Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI) fram till dess att insamlade medel förbrukats.
11. Stiftelsen ska stå under tillsyn enligt stiftelselagen (1994:1220).
12. Styrelsen får utan tillstånd av myndighet ändra, upphäva eller åsidosätta föreskrift i dessa
stadgar som inte angår stiftelsens ändamål.

