
Stadgar för Insamlingsstiftelsen BarnSamariten 

 

§ 1 

Stiftelsens benämning är Insamlingsstiftelsen BarnSamariten. Stiftelsen ska vara undantagen 

från tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser. 

 

§ 2 

Stiftelsen är grundad av Tore Kratz, Kerstin Kratz och Roland Bengtsson. 

 

§ 3 

Stiftelsen har till ändamål att: 

a. informera om orsakerna till barnmisshandel. 

b. bedriva uppsökande verksamhet på barnsjukhus för att få kontakt med barn som 

utsatts för misshandel, såväl i Sverige som andra delar av världen. 

c. lämna praktisk hjälp till skadade och handikappade barn t. ex. genom att ge dem böcker, 

leksaker, ritmateriel etc. 

d. på alla sätt förebygga utövande av våld mot barn, att på alla sätt skydda barn för såväl 

fysiskt som psykiskt våld samt att värna om barnens rättigheter i samhället. 

e. genom informationsmöten i skolor, kyrkor etc. upplysa om alkoholens och narkotikans 

farlighet och det till följd av drogmissbruket ökade våldet mot barn. 

§ 4 

Stiftelsen ska ha en kristen grundsyn och dess medlemmar skall verka för kristna och 

humanitära värden. 

 

§ 5 

Stiftelsen skall finansiera sin verksamhet genom insamlingar och gåvor från allmänheten och 

lika institutioner. 

 

§ 6 

Utgått 

 

§ 7 

Stiftelsens verksamhet handhas av en styrelse med säte i Bankeryd. Styrelsen skall bestå av 

minst tre ledamöter. Styrelsen utse för ett år i taget. 

 



§ 8 

Revision av stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall årligen ske av två revisorer. 

 

§ 9 

Stiftelsen sammanträder på kallelse av ordföranden när han finner det erforderligt eller då 

minst två ledamöter skriftligt yrkar på detta. 

Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Vid omröstning blir den mening gällande varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal gäller den 

mening ordföranden biträtt. 

 

§ 10 

Vid sammanträde skall på ordförandens ansvar föras protokoll. 

 

§ 11 

Styrelsens firma tecknas – förutom styrelsen i dess helhet – av den styrelseledamot som 

styrelsen därtill utser. 

 

§ 12 

Stiftelsens räkenskaper sammanfaller med kalenderår. Stiftelsens räkenskaper jämte 

styrelsens protokoll och verksamhetsberättelse överlämnas till revisorn inom fyra månader 

efter räkenskapsårets utgång. 

 

§ 13 

Revisionen skall vara avslutad och revisionsberättelse avlämnad till styrelsen inom fem 

månader efter räkenskapsårets utgång. 

 

§ 14 

Ändring av stadgarna får ej ske utan godkännande av samtliga styrelseledamöter. 

 

Bankeryd 2010-04-20 

 

 

 

 


