Stadgar för Donsöstiftelsen givna av stiftarna i samband med upprättandet av
stiftelseförordnandet den 23 januari 2012
§1
Stiftelsens namn ska vara Donsöstiftelsen.
§2
Stiftelsen har till sitt huvudsakliga ändamål att verka för bibehållandet av samhörighetskänslan för
boende på Donsö, Göteborgs kommun. Detta ska ske genom att stiftelsen ekonomiskt ska stödja
projekt och verksamheter som är till gagn för intressegrupper på Donsö såsom t ex barn, ungdomar och äldre. Projekten och verksamheterna ska ha allmännyttig karaktär i den meningen att
de inte får vara begränsade till bestämda personers eller familjers ekonomiska intressen med
undantag för bidrag som kan motiveras med behov på grund av sjukdom eller handikapp.
§3
Stiftelsen förvaltas av en styrelse, som har sitt säte på Donsö, Göteborgs kommun.
§4
Styrelsen ska bestå av 10 ledamöter, ledamot kan omväljas. Dessa utses första gången av stiftarna
enligt stiftelseurkunden för en tidsperiod som framgår av stiftelseurkunden. Därefter förnyar styrelsen sig själv. När ledamot står i tur att avgå, ska ny ledamot utses för en tid av tre år.
Innan nya ledamöter utses, ska styrelsen genom information på lämpligt sätt offentliggöra den
förestående nytillsättningen och göra det möjligt för dem som bor på Donsö att inkomma med
förslag till nya ledamöter.
Om en ledamot avgår av andra skäl än att hans tid gått ut, ska styrelsen utse en ny ledamot för
den tid som återstår av den tidigare ledamotens. I sådana fall behöver inte styrelsen offentliggöra
den förestående nytillsättningen.
§5
Styrelsen väljer inom sig ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Firman tecknas av
två styrelseledamöter i förening, varav minst en ska vara ordföranden eller kassören.
§6
Styrelsen äger rätt att då så erfordras till sig adjungera lämpliga personer för särskilda uppdrag.
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§7
Stiftelsen ska stå under Länsstyrelsens i Västra Götaland tillsyn enligt stiftelselagen
§8
Stiftelsen får använda såväl avkastning som kapital för sitt ändamål, dock får kapitalet vid inte
något tillfälle understiga 250 000 kronor i 2011 års penningvärde.
§9
För granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper utses en auktoriserad revisor.
Revisorn väljes för en period av fyra år men kan omväljas.
§ 10
För stiftelsen ska föras erforderliga räkenskaper som ska avslutas per den 31 december varje år.
§ 11
Senast den därpå följande 1 april ska styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till stiftelsens revisor, vilka inom en månad ska avge revisionsberättelse med
angivande huruvida ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna tillstyrkes.
§ 12
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, så snart detta är erforderligt; dock minst två
gånger per år. På begäran av två styrelseledamöter är ordföranden skyldig snarast sammankalla
styrelsen.
Styrelsen är beslutsför då minst sex ledamöter är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.
§ 13
Ändringar av dessa stadgar får göras av en enig styrelse utan tillstånd av myndighet, om ändringen
godkännes av stiftelsens revisor.
Ändring av stiftelsens ändamål eller av denna paragraf får dock ej ske utan Kammarkollegiets
eller regeringens godkännande.
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