
Brandhjärtans insamlingsstiftelse stadgar 
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20180315 

1. Ändamål 

Brandhjärtans insamlingsstiftelse bildades av Ilona Lindkvist och Linnéa 

Ingmar. Vi hjälper barn i vår närhet som på ett eller annat sätt har det svårt i 

livet, barnen finns i hela Sverige och vi hjälper till i största allmänhet med och 

utan koppling till vårt yrke. Det kan vara sjukdom, trasigt hem och själ, 

traumatisk upplevelse, allt som ett barn egentligen inte ska behöva gå igenom 

som barn. Att vi ska på något sätt ska finnas där för barnen och kunna ge/hjälpa 

till i det svåra. Att när barnen tänker Brandhjärtan ska det betyda trygghet och 

en hjälpande hand. Vi har som ambition att nå fram till så många vi kan, med 

det stöd vi får från allmänheten.   

För att fullgöra sin uppgift vill stiftelsen: 

Ge individuellt medmänskligt stöd för barn som inte fått den hjälp som är 

nödvändig för sitt tillfrisknade. Tillfrisknande kan vara medicinskt, psykisk 

hälsa med förebyggande resultat, upplevelser och stöd. 

Påverka kommuner och landsting om vilka problem det som finns för barnen vi 

hjälper i vår närhet. 

Vi kommer att samarbeta med områden som sjukvård, kommun, 

hjälpmedelscentraler, psykologer, ungdomsmottagningar och organisationer 

inom olika områden, där vi söker hjälp och stöd för barn och ungdomar upp till 

18 år. 

Fördjupa oss i hur vi kan främja psykisk hälsa både i förebyggande syfte och 

kompetens.  

Brandhjärtans insamlingsstiftelse ska under en sammanhängande period om tre 

år använda minst tre fjärdedelar av sina intäkter för stiftelsens ändamål. 

Brandhjärtan insamlingsstiftelse tar alltid första kontakten, sedan förmedlas den 

närmsta kontakten som vi arbetar med till det barn som drabbats, så man alltid 

har ett stöd nära barnens/ungdomarnas hemvistelse. 

2. Stödmedlemskap 

Som Stödmedlem är man med och stöttar vår insamlingsstiftelse. Det skickas 

ett nyhetsbrev 2 ggr per år till medlemmarna som anmält sin mailadress. 

Medlemmarna har inte mandat att besluta vilka Brandhjärtans 

insamlingsstiftelse hjälper och vilka som sitter med i styrelsen. Stödmedlem kan 

vara enskilda personer och företag. Som stödmedlem betalar man en avgift varje 

år som betalas in via bankgiro eller Swish för dom ungdomar Brandhjärtans 



insamlingsstiftelse har valt att hjälpa. Som stödmedlem hjälper man till att 

Brandhjärtans insamlingsstiftelse har en trygg grund att stå på. 

 

  

3. Styrelse 

Förutom av årsmöte handhas stiftelsens angelägenheter av en styrelse. Vid 

årsmötet väljs ordförande för stiftelsen. Styrelsen utser vice ordförande. Den 

kan inom eller utom sig utse sekreterare och sådana funktionärer och 

tjänstemän, som erfordras för att driva stiftelsens verksamhet. Styrelsen är 

beslutsför då alla närvarande ledamöter och suppleanter uppgår till minst halva 

ledamotsantalet. Styrelsens säte finns i Sundsvall. 

 

4. Styrelsens funktioner 

Det åligger styrelsen att verkställa vid årsmöte fattade beslut. Styrelsen utövar 

ledningen av stiftelsens angelägenheter, handhar dess ekonomi samt tar initiativ 

till åtgärder och verksamheter, som främjar stiftelsens syfte. Till ordinarie 

årsmöte skall styrelsen varje år avge årsredovisning för det gångna året. 

 

5. Tidpunkt och kallande till Styrelsemöte 

Brandhjärtans insamlingsstiftelse ska hålla årsmöte före utgången av maj 

månad. Styrelsen bestämmer tid och ort. Kallelse till mötet skall ske minst 30 

dagar före mötesdagen. 

Vid ordinarie årsmöte skall, förutom val av styrelse och revisorer, förekomma 

styrelsens och revisorernas berättelse, av styrelsen Föredragningslista bör åtta 

dagar före mötet tillställas Brandhjärtans insamlingsstiftelse som anmält att de 

skall närvara vid årsmötet. 

Vad som är stadgat angående tid för förslags inlämnande utgör inte hinder för 

mötet att, då synnerliga skäl föreligger, medge att en fråga som ej tidigare väckts 

tas upp till behandling. 

Styrelsen äger dock hänskjuta en sådan fråga till förnyad behandling vid ett 

kommande årsmöte. 

6. Årsredovisning  

            Stiftelsens räkenskaper skall för kalenderår avslutas av styrelsen. 

7. Stadgeändringar 

Ändring av stadgarna i Brandhjärtans insamlingsstiftelse krävs det alltid tillstånd av 
länsstyrelsen eller kammarkollegiet.  Ändring av ändamålet kräver alltid tillstånd av 
Kammarkollegiet.   



 

8. Upplösning 

Upplösning av stiftelsen kan endast ske genom beslut med fyra femtedels 

majoritet vid ordinarie årsmöte, och ska bekräftas genom ett beslut med fyra 

femtedels majoritet vid följande extra eller ordinarie årsmöte. Samtidigt skall 

beslut fattas om hur tillgångar och skulder skall fördelas. Vid eventuell 

upplösning av stiftelsen skall stiftelsens tillgångar användas till 

insamlingsstiftelsens ändamål. Om Brandhjärtans insamlingsstiftelse saknat 

tillgångar under en sammanhängande tid av två år blir stiftelsen upplöst enligt 

stiftelselagen. 

 

9. Dokumentation på barnen vi hjälper 

            Kommer att skrivas in och dokumenteras via våra kanaler. Vi kommer ta 

            hänsyn till offentlighets- och sekretesslagen!   
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