Bilaga till Styrelsens protokoll 4.2.1977.

STADGAR
För
Stiftelsen African Medical, Research and Education Foundation, Sweden (AMREF SWEDEN)
§1
Denna stiftelse, vars benämning är Stiftelsen African Medical, Research and Education Foundation, Sweden,
AMREF Sweden, har till föremål för sin verksamhet att utforska och tillämpa nya och rationella metoder inom
såväl den förebyggande som den aktiva hälsovården, även som att bedriva undervisning om sådana metoder,
allt företrädesvis inom utvecklingsländernas landsbygdsområden.
Stiftelsen samarbetar med stiftelsen ”African Medical and Research Foundation” (AMREF) med säte i Nairobi
Kenya, men stiftelsens verksamhet är icke begränsad till att endast omfatta sådant arbete.
Stiftelsens verksamhet skall i huvudsak finansieras genom insamling av frivilliga bidrag.
§2
Stiftelsens angelägenheter handläggas av en styrelse, bestående av högst sju ordinarie ledamöter och högst fem
suppleanter för dem.
I samband med stiftelsens grundande har bestämts att styrelsen tills vidare skall bestå av fem ordinarie
ledamöter och två suppleanter för dem. Nämnda antal ordinarie ledamöter och suppleanter har utsetts.
Mandaten som ordinarie ledamot eller suppleant i styrelsen skall gälla tills vidare.
Skulle styrelseledamot bli förhindrad att fullfölja styrelseuppdraget äger styrelsens övriga ledamöter utse ny
ledamot i den avgåendes ställe. Styrelsen äger ock besluta om ändring av antalet ordinarie ledamöter eller
suppleanter inom ramen för de gränser som ovan angivits.
För beslut om val av ny styrelseledamot eller suppleant kräves enhällighet inom styrelsen.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
Styrelsen är beslutsför då minst två tredjedelar av styrelsens ledamöter är närvarande och om beslut ense.
§3
Stiftelsens firma tecknas av två ordinarie ledamöter i förening, förutom i övrigt av den eller dem som styrelsen
därtill utser.
§4
Styrelsens säte är i Stockholm
§5
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta förhållanden därtill föranleder.
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.

§6
Styrelsen bör före den 1 mars varje år med början den 1 mars 1978 till stiftelsens revisor avge berättelse över
sin förvaltning under föregående år, tillika med räkenskapsutdrag och verifikationer.
§7
För granskning av stiftelsens förvaltning och dess räkenskaper skall utses en ordinarie revisor och en
suppleant, som båda skall vara auktoriserade revisorer. I samband med stiftelsens grundande har revisorer
utsetts. Revisons mandat skall gälla tills vidare Skulle någon av revisorerna få förhinder att fullfölja uppdraget,
skall det ankomma avgående revisor att själv välja sin efterträdare.
§8
Ändring i dessa stadgar må ske genom enhälligt beslut av stiftelsens styrelse, dock må bestämmelserna om
stiftelsens ändamål icke bli föremål för ändring utan godkännande av Länsstyrelsen i Stockholms Län.
§9
Stiftelsen är undantagen från anmälningsplikt och tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929 om tillsyn över
stiftelser.

