RAOUL WALLENBERG ACADEMY FOR
YOUNG LEADERS INSAMLINGSSTIFTELSE

Stadgar

Raoul Wallenberg räddade genom ett enastående ledarskap ett stort antal medmänniskor undan
förintelsen i Budapest under andra världskriget. Med de problem som finns idag är det ledarskap som
Raoul Wallenberg representerar viktigare än någonsin. Vi behöver ledare som har modet att ta nya
vägar, ledare som förstår att respekt för andras åsikter och samarbete mellan nationalstat, näringsliv,
organisationer och enskilda människor skapar och upprätthåller demokratier och skyddar våra
mänskliga rättigheter.
Stiftelsens ändamål fullgöres genom att, med Raoul Wallenbergs person och gärning som förebild, ge
svenska gymnasieungdomar utbildning i ledarskap. Utbildningen skall vara årligen återkommande.
Syftet med utbildningen är att skapa en större förståelse och respekt för ledarrollen och dess olika
dimensioner; att ha förebilder men också att själv vara förebild. Eleverna skall få ökad självinsikt och
medvetenhet om hur de påverkar och kan påverkas. Utbildningen kommer att visa att gott ledarskap
inte alltid följer av bra betyg utan främst handlar om ett förhållningssätt till sig själv och sin omvärld.

§1
Stiftelsens tillgångar utgörs av medel som tillförts genom upprop, bidrag, gåva, donation, testamente,
legat eller liknande, ävensom avkastningen av sådana medel.
§2
Stiftelsens tillgångar skall förvaltas på betryggande sätt. Till stiftelsen hörande värdehandlingar skall i
stiftelsens namn förvaras i bank.

§3
För fullgörande av stiftelsens ändamål äger styrelsen förfoga över det behållna kapitalet.

§4
Förvaltningen av stiftelsens tillgångar och handhavandet av dess angelägenheter skall ombesörjas av
styrelsen, som skall ha säte i Stockholm.
Styrelsen skall bestå av fyra till tio ledamöter. Intill dess styrelsen annorlunda beslutar skall styrelsen
bestå av följande personer.
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Styrelseledamot väljs av styrelsens befintliga ledamöter med mandatperiod om tre år. Därefter kan
omval ske.
Styrelsen utser ordföranden inom sig.

§5
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande och är om beslutet ense. Eljest
gäller den mening varom flertalet enas. Vid lika resultat gäller den mening som biträdes av
ordföranden.

§6
Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de personer som styrelsen därtill utser.

§7
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta förhållanden därtill föranleder, dock minst
en gång per år.
Styrelsen skall sammanträda, då minst tre ledamöter för visst angivet ärende påyrkar sammanträde.
Kallelse till sammanträde skall utgå minst tio dagar i förväg.

§8
Stiftelsens räkenskapsår är kalenderåret.
Styrelsen skall före den 1 maj varje år till stiftelsens revisor avge berättelse över sin förvaltning under
föregående år.
Förvaltningen av stiftelsen och dess räkenskaper granskas årligen av en auktoriserad revisor.
Styrelse- och revisionsberättelse för stiftelsen skall överlämnas till rektor vid Handelshögskolan i
Stockholm.

§9
Ändring av dessa stadgar må ske genom enhälligt beslut av stiftelsens styrelse. Dessutom måste
bestämmelserna i 6 kap. stiftelselagen (1994:1220) följas.

********
Den 13 oktober 2016
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