STADGAR
FÖR STIFTELSEN TESKEDSORDEN

Inledande bestämmelser
§ 1. KF genom Lars Idermark och The Rausing Trust genom Sigrid Rausing anslår och avskiljer härmed ett belopp om 50 000 kr vardera att avsättas till en stiftelse som skall ha namnet
Stiftelsen Teskedsorden, att varaktigt förvaltas som stiftelsens självständiga förmögenhet.
§ 2. Stiftelsen Teskedsordens medel skall bestå av originaldonationen samt medel som senare tillförts stiftelsen, samt medel som uppkommer i stiftelsens förvaltning.
§ 3. Styrelsen skall äga rätt att - förutom avkastningen av tillgångarna och övriga medel som
uppkommer i stiftelsens förvaltning även till stiftelsens ändamål använda stiftelsens kapital.
Dock skall vid var tid finnas kvar ett belopp motsvarande 50 000 kronor av stiftelsens kapital.
§ 4. Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen Teskedsorden.
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Stiftelsens ändamål
§ 5. Stiftelsen skall ha till ändamål att bidra till en respektfull dialog mellan människor och
riva murar skapade av motsättningar på grund av etnicitet, social ställning, ålder, kön, religion eller politisk inriktning med inspiration från författaren Amos Oz att vi med varsin tesked
vatten tillsammans kan släcka stora och små bränder, som underblåsts av oförsonlighet och
fanatism. Ändamålet skall uppfyllas främst genom:
• att årligen, om styrelsen inte beslutar att uppskjuta utdelningen till nästkommande år, vid ett
och samma tillfälle utdela två priser, Stora respektive Lilla Teskeden, bestående av en penningsumma och en silvertesked, till personer och organisationer i vårt land som genom ord
och handling har inspirerat andra att fylla sin tesked och göra en egen insats för att stärka de
humanitära värdena. Lilla Teskeden skall tilldelas ungdomar och Stora Teskeden skall tilldelas
vuxna personer eller organisationer.
• kompletterande verksamhet som stödjer och är förenlig med stiftelsens ändamål såsom försäljning av produkter med anknytning till ändamålet, utgivning av trycksaker inom områden
förenliga med ändamålet, anordnande av seminarier, föreläsningar, utställningar och andra
sammankomster i syfte att främja ändamålet och stiftelsens verksamhet.
Förvaltning
§ 6.

Stiftelsen skall förvaltas och företrädas av en styrelse.

§ 7. Styrelsen skall ha till uppgift att
• besluta om utdelning av medel enl. punkt 5
• förvalta stiftelsens kapital på ett godtagbart sätt
• fastställa allmänna riktlinjer för stiftelsens verksamhet
• fastställa en långsiktig verksamhetsplan för stiftelsen och ansvara för genomförandet av
denna
• på grundval av verksamhetsplanen fastställa en budget för varje verksamhetsår
• utfärda arbetsordning och de övriga bestämmelser som erfordras, vid sidan av detta förordnande och dess stadgar, för att reglera stiftelsens verksamhet
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• utse personer med uppgift att tjäna som föredragande i styrelsen samt handha stiftelsens
löpande förvaltning enligt de riktlinjer och anvisningar styrelsen meddelar
• årligen avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet innehållande styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning
• vidta de övriga åtgärder som enligt detta förordnande och dessa stadgar eller eljest bör
ankomma på styrelsen.
§ 8. Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
§ 9. Styrelsen skall bestå av högst femton och lägst fem ledamöter. Härjämte må högst tre
suppleanter utses. En av styrelseledamöterna skall utses av tidningen VI och minst en av styrelseledamöterna skall utses av Kooperativa Förbundet (KF) ek.för. Övriga ledamöter utses
av styrelsen. Härutöver har Amos Oz, Barbro Osher och Sigrid Rausing utsetts till hedersledamöter i styrelsen. En av styrelsens ledamöter skall vara ordförande. Styrelsen utser inom
sig ordföranden och i förekommande fall vice ordföranden.
§ 10. Inledningsvis skall styrelsen bestå av Lars Idermark, Anneli Rogeman, Lill Lindfors,
Camilla Nagler, Majgull Axelsson, Pia Wikström, Bo Pellnäs, Mikael Kamras och Jan Nygren.
Hedersledamöter är Amos Oz, Barbro Osher och Sigrid Rausing.
§ 11. Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens
beslut skall den mening gälla som mer än hälften av ledamöterna röstar för eller vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.
§ 12. Ordföranden i styrelsen är sammankallande. Styrelsen skall hålla minst 2 möten per
år och i övrigt när styrelsen eller minst 2 ledamöter anser att det behövs. Skriftlig kallelse
tillsammans med nödvändiga handlingar skall skickas ut till alla ledamöter tidigast 30 och
senast 7 dagar innan mötet. Kallelse får skickas med brev eller med hjälp av elektroniska
hjälpmedel.
§ 13. Styrelsen beslutar om ersättning till styrelsens ledamöter.
§ 14. Stiftelsens firma tecknas av styrelsen, minst två ledamöter i förening, eller av den eller
de personer som styrelsen utser därtill.
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Räkenskaper
§ 15. Stiftelsens räkenskaper skall föras i enlighet med bokföringslagen ( 1999: 107 8).
§ 16. Stiftelsens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.
§ 17. Stiftelsens styrelse skall senast i mars månad varje år avge årsredovisning för det gångna året, innehållande styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning.
Revision
§ 18. För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper skall styrelsen utse en auktoriserad revisor jämte suppleant som avger revisionsberättelse senast i mars månad varje år.
Intäkter och bidrag
§ 19. Stiftelsen får söka bidrag för verksamheten och motta gåvor och donationer som syftar
till att främja dess ändamål. Stiftelsen får bedriva den kompletterande verksamheten ovan i
vinstsyfte och om styrelsen finner det ändamålsenligt får den kompletterande verksamheten
bedrivas i en särskild juridisk person.
Stadgeändring
§ 21. Styrelsen får, om det finns särskilda skäl, utan tillstånd av myndighet ändra och anpassa
stiftelsens stadgar så att de uppfyller de krav som från tid till annan kan ställas på stiftelsen
för att den på bästa sätt skall kunna fullgöra sitt ändamål. Stiftelsens ändamål får dock ändras
endast efter godkännande av Kammarkollegiet.

STADGAR
FÖR STIFTELSEN TESKEDSORDEN

Upplösning och likvidation
§ 22. En enhällig styrelse får besluta om upplösning av stiftelsen om stiftelsens ändamål på
grund av ändrade förhållanden inte längre kan fullföljas. Styrelsens beslut om upplösning av
stiftelse får inte verkställas innan Kammarkollegiet gett tillstånd till upplösning.
§ 23. Om det finns skäl att anta att värdet av stiftelsens tillgångar understiget summan av
stiftelsens skulder, skall styrelsen ofördröjligen upprätta en särskild balansräkning. Visar
balansräkningen att värdet av tillgångarna understiger summan av skulderna, skall styrelsen
ansöka hos tingsrätt om att stiftelsen försätts i likvidation. Likvidationen skall genomföras i
enlighet med bestämmelser i lag.
Förvaltningsåtagande
§ 24. Undertecknade ledamöter av styrelsen bekräftar härmed sitt åtagande att förvalta
Stiftelsen Teskedsorden i enlighet med ändamålet.

