STIFTELSEN SVENSKT INTERNATIONELLT HJÄLPARBETE – VÅRA BRÖDER
Stadgar
§ 1
Stiftelsens firma är Stiftelsen Svenskt Internationellt Hjälparbete – Våra Bröder. I
engelsk översättning är firman Swedish International Relief Association, förkortat
SIRA.
§ 2
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
§ 3
Stiftelsen är ekumenisk och har som huvudsakligt ändamål att på kristen grund bedriva
hjälparbete bland barn och ungdom i Mellanöstern. Med utgångspunkt i den kristna
grundtanken att vi alla är bröder vill stiftelsen medverka till ökade kontakter mellan
folken och bidra till arbetet för fred och samförstånd.
§ 4
Stiftelsen ska förvaltas av en styrelse bestående av minst nio och högst elva ledamöter.
Stiftelsens direktor är självskriven ledamot av styrelsen. Ledamöter i styrelsen utses
genom att styrelsen är självsupplerande, dvs kvarvarande styrelseledamöter väljer in
nya.
§ 5
Styrelsen utser ordförande inom sig. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.
§ 6
Styrelsen är beslutsför då minst sex ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträtt.
§ 7
Stiftelsens styrelse sammanträder minst tre gånger per år på skriftlig kallelse av
ordföranden, eller när någon av styrelsens ledamöter begär det.
§ 8
Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår.
§ 9
Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen utser till
firmatecknare.

§ 10
För att granska stiftelsens förvaltning och räkenskaper ska styrelsen utse två
revisorer, varav en ska vara auktoriserad. De utses på två år i taget.
§ 11
Stiftelsen kan upplösas genom enhälligt styrelsebeslut vid två på varandra följande
styrelsemöten, mellan vilka minst tre månader ska ha förflutit. Vid upplösningen
befintliga tillgångar ska användas till ändamål som anges i § 3 av dessa stadgar.
§ 12
Ändring av dessa stadgar, utom ändamålet enligt § 3, får göras genom enhälligt
styrelsebeslut vid två på varandra följande styrelsemöten, mellan vilka minst tre
månader ska ha förflutit.
§ 13
Dessa stadgar ersätter stadgar daterade oktober 1995.

Stockholm den 6 maj 2000
Styrelsen

