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STADGAR
FÖR SVENSK INSAMLINGSKONTROLL
Fastställda den 30 september 1980, senast reviderade den 29
november 2013
§1
1-luvudmän rör Svensk Insamlingskontroll är:
Landsorgan i sationen i Sverige
Svenskt Näringsliv
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Tjänstemännens Centralorganisation

Ny huvudman kan upptas genom beslut i den ordning som gäller
för stadgeändring.
§2
Svensk Insamlingskontroll har till syfte att verka f?ir
att
att

att
att

offentliga insamlingar för humanitära, välgörande, kulturella
och andra allmännyttiga
ändamål sker under betryggande kontroll,
insamlingar inte belastas mcd oskäliga kostnader,
sunda rnarknadsffiringsrnetoder används på insamlingsområdet
samt
ändamålsenliga metoder för insarnl ingskontrol 1 utvecklas.

§3
För att främja sina syften erbjuder Svensk Insamlingskontroll kontro
ll av organisationer som
bedriver offentliga insamlingar för ändamål som avses i 2

§.

För kontrollen rörfogar Svensk Insamlingskontroll över samtliga
PlusGironumrner mellan
90 00 00 och 90 99 99 och bankgironurnrner inom bankgironumnierser
icn från 900-000c till
909-999c.
Svensk Insamlingskontroll kan vidare meddela föreskrifter och
vara behjälplig med råd och
anvisningar samt annan information om kontrollen av insamlingsve
rksamhet.

§4
Svensk Insamlingskontroll bestämmer om insarnl ingskontrol
lens allmänna inriktning och om
förutsättningarna för att erhålla och inneha 90-konto. Svensk Insaml
ingskontroll kan återkalla
godkännandet av 90-konto.
§5
Svensk Insamlingskontrolls verksamhet handhas av en styrelse.
Den består av ordförande, av
huvudmännen utsedda ledamöter och kansliets chef HuvudmLinn
en skall för varje ledamot,
som utses av dem, utse en ersättare.

§6
Varje huvudman utser en ledamot och en ersättare för denne
för en tid av två kalenderår.
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§7
De av huvudmännen utsedda ledamöterna utser utom sig ord frande samt inom sig vice
ordrörande. Ordföranden utses rör två kalenderår och vice ordföranden rör den mandattid som
gäller för honom/henne i egenskap av ledamot. Ordföranden ska vara lagfaren och erfaren i
domarviirv.
§8
Styrelsen är beslutför då minst fyra ledamöter är närvarande.
Beslut fattas genom omröstning. Som beslut gäller den mening som de flesta enas om. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid styrelsens sammanträden förs protokoll.
§9
Den löpande förvaltningen ombesörjs av ett kansli. Styrelsen utser kansliets cheE Styrelsen
kan uppdra at kansliets chef att besluta om kansliets organisation och arbetsformer.
§10
Svensk Insam 1 ingskontrol Is verksamhet finansieras genom av Svensk Insaml ingskontrol 1
beslutade avgifter från 90-kontoinnehavarna samt medel som eljest kan komma att ställas till
förfogande.
§11
Räkenskaperna skall avslutas per den 31 december varje år. Styrelsens årsredovisning skall
senast den 30 april överlämnas till revisorerna.
§12
Revision av Svensk Insamlingskontrolls räkenskaper och förvaltning verkställs av två
auktoriserade revisorer. Dessa skall senast den 30 juni avge berättelse över sin granskning.
Revisorerna och suppleanter för dessa utses av Svensk Insamlingskontrolls styrelse.
Huvudmännen beslutar om ansvarsfrihet.
§13
Stadgeändring beslutas av huvudmännen efter styrelsens hörande. Stadgeändring träder i kraft
då minst tre av huvudmännen godkänt ändringen.
§14
Huvudman kan utträda vid kalenderårs slut, om uppsägning skett minst ett år dessförinnan.
§15
Svensk Insamlingskontroll kan upplösas genom beslut i samma ordning som gäller för
stadgeändring. Beslutet träder i kraft tidigast vid det årsskifte, som inträffar ett kalenderår
efter det år då beslutet fattades.
Finns vid Svensk Insamlingskontrolls upplösning tillgångar skall beslut fitttas som innebär att
dessa disponeras fl5r ändamål som ligger i linje med Svensk Insamlingskontrolls syften.

