
S T A D G A R 

För 
 

Stiftelsen Lean On Me 
 

Beslutade i Täby den 10 Augusti 2020 

 

 
Stiftelsens namn 

§ 1 Stiftelsens namn och firma är Stiftelsen Lean On Me (”Stiftelsen”). 

 

Säte 
 
§ 2 Stiftelsen har sitt säte i Täby, Stockholms län.   

  

Ändamål  

§ 3 Stiftelsens ändamål är att stötta, stimulera och förbättra livskvalitén för barn och 
ungdomar, som genom sjukdom, olycka, eller social misär har fått en hård och 
orättvis start i livet, genom medel som erhållits i form av gåvor, bidrag, och 
testamentariska förordnanden från utomstående samt andra medel som kan 
tillfalla Stiftelsen 

 

Verksamhet 

§ 4 Stiftelsens ändamål ska fullföljas bland annat genom positiva och inspirerande 
upplevelser, men också genom fadderskap, där barn och ungdomar får 
långsiktigt stöd av inspirerande människor som varit i samma sits som dem, och 
tagit sig vidare. 100% av Stiftelsens arbete ska fokuseras på barn och ungdomar 
i Sverige.  

  

Stiftelsens medel 

§ 5 Stiftelsens egendom består av det kapital som överlämnats till Stiftelsen i 
samband med dess bildande och senare tillkomna gåvor och donationer samt 
vad som därefter trätt istället för sådan egendom. Stiftelsen ska ha rätt till att 
förvärva, äga och förvalta egendom för ändamålets uppfyllande. Såväl 
avkastning som reavinst får utdelas för uppfyllande av Stiftelsens ändamål. 



Om verksamheten så kräver kan styrelsen besluta att låta viss del av Stiftelsens 
verksamhet överföras till ett eller flera aktiebolag som ska utgöra dotterbolag till 
Stiftelsen. Styrelsen ska därvid tillse att Stiftelsen alltid innehar ett bestämmande 
inflytande över bolaget. Stiftelsen kan överföra viss del av egendomen till ett 
dotterbolag. 

  

Stiftelsens styrelse 

§ 6 Stiftelsens angelägenheter handhas av styrelsen. Styrelsen, eller den eller de 
personer som styrelsen utser, företräder Stiftelsen och tecknar dess namn och 
firma. 

 

§ 7 Stiftelsens tillgångar förvaltas av styrelsen. 

 

§ 8 Styrelsen ska bestå av två till sju (2-7) ordinarie ledamöter. Den första styrelsen 
utses av Peder Karlsson (”Initiativtagaren”) för en period fram till och med 2021-
12-31 och ska utgöras av Peder Karlsson och Henrik Sandell. 

Styrelsen verkar i sin helhet som valberedning och har rätt att nominera varsin 
ledamot för val till styrelsen inför varje ny mandatperiod. I styrelsen ska alltid 
finnas minst en ledamot med ekonomisk kompetens.  

Styrelseledamöternas mandatperiod är två(2) år. Styrelseledamot kan omväljas.  

Så länge Initiativtagaren så önskar ska han vara styrelseledamot och även 
styrelseordförande. 

När styrelseledamot avlider eller av annat skäl avgår ska övriga 
styrelseledamöter utse ersättare för den avgångne. Ny styrelseledamot som 
ersätter avgången ledamot utses för samma period som den som ersätts. 

Efter Initiativtagarens frånfälle ska ett av Initiativtagarens barn träda i 
Initiativtagarens ställe beträffande rätten att utse styrelseledamot samt 
styrelseordförande. Om någon av ovanstående avsäger sig rätten att utse 
styrelseledamot samt styrelseordförande eller inte utövar sin rätt att utse dessa 
inom trettio (30) dagar utser Stiftelsen styrelseledamot samt styrelseordförande. 
Stiftelsens styrelse utser själv övriga ledamöter och suppleanter. 

Härjämte må utses högst två(2) suppleanter vilka utses för en tid om två(2) år åt 
gången och vilka väljs av styrelsen. 

 
  



§ 9  Verkställande ledamot 

Styrelsen kan utse en av styrelseledamöterna eller annan för uppdraget lämplig 
person att såsom verkställande ledamot sköta den löpande förvaltningen av 
Stiftelsens angelägenheter. Denna person kan vara anställd av Stiftelsen eller 
uppdragstagare enligt särskilt avtal. 

 

§ 10 Styrelsen är beslutsför när mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Inom 
styrelsen har varje ledamot en röst. Som styrelsens beslut gäller den mening 
som mer än hälften av de närvarande röstar för. Vid lika röstetal gäller den 
mening ordföranden biträder. 

 

§ 11 Styrelsen sammanträder till ordinarie möte minst två(2) gånger om året efter 
kallelse av ordföranden eller i övrigt då någon styrelseledamot begär det.  

Styrelsens sammanträden ska om möjligt äga rum i Täby. 

 

§ 12 Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll, som ska justeras av 
ordföranden jämte den eller de ytterligare personer som vid varje sammanträde 
därtill utses. Protokoll ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. 

 

§ 13 Skäligt arvode till styrelsens ledamöter ska utgå när styrelsen så beslutar. 

 

Räkenskaper och revisor  

§ 14 Stiftelsens räkenskaper omfattar kalenderår. 

 

§ 15 Stiftelsens förvaltning och räkenskaper ska granskas av en auktoriserad revisor, 
som utses av styrelsen. 

Revisorns uppdrag må avslutas om revisorn eller styrelsen så begär. Styrelsen 
ska då utse ny revisor. 

  

Tillsyn 

§ 16 Stiftelsen ska vara underkastad tillsyn i enlighet med bestämmelserna i 
stiftelselagen (1994:1220).  



  

Ändring av Stiftelsens stadgar 

§ 17 Förutom beträffande §§ 3, 8 och 17 kan dessa stadgar ändras genom beslut av 
styrelsen vid två (2) på varandra följande sammanträden, vilka dock inte 
behöver vara ordinarie. 

Stiftelsens ändamål i § 3 får inte ändras utan Kammarkollegiets medgivande. 

Bestämmelserna i § 8 kan ändras endast genom enhälligt beslut av samtliga 
ordinarie styrelseledamöter. 

Denna § 17 får inte ändras. 
 

Upplösning 
 

§ 18  Om stiftelsen av någon anledning skulle upphöra, ska Stiftelsens skulder betalas 
och därefter ska resterande tillgångar utdelas i enlighet med ändamålet. 

 
 

 

 

Täby 2020-08-10  Täby 2020-08-10  

 

 

Peder Karlsson  Henrik Sandell 
 
 


