
Stadgar för Insamlingsstiftelsen 

Rättvis skatteprocess  

Stadgar 

1 § Stiftelsens firma är Insamlingsstiftelsen Rättvis skatteprocess. 

2 § Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun. 

3 § Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att stödja enskilda inom skatteområdet för att 

skapa en rättvis skatteprocess; att stödja enskilda i rättsprocesser inom detta område; 

samt att främja debatt, utbildning och vetenskaplig forskning inom detta område. 

4 § Verksamheten skall främst, men inte endast, bedrivas genom att stödja enskilda i 

rättsprocesser samt att främja debatt, utbildning och vetenskaplig forskning. 

5 § Stiftelsen skall finansieras genom gåvor, anslag eller andra ekonomiska tillskott. 

6 § Stiftelsen skall förvaltas av en styrelse, bestående av minst tre och högst sju ordinarie 

ledamöter. Av dessa skall en ledamot vara ordförande. 

 Ordförande väljs genom omröstning. Den person som får en majoritet av rösterna 

väljs till ordförande. 

7 § Styrelseledamöternas förordnande löper tillsvidare.  

Avsäger sig ledamot sitt uppdrag i styrelsen eller avlider denne skall styrelsen, med 

sin kvarvarande sammansättning, utse ny styrelseledamot eller ordförande i den 

avgångnes ställe. 

En styrelseledamot kan avsättas från styrelsen genom röstning. Ett sådant beslut  

förutsätter minst två tredjedelars majoritet bland övriga styrelseledamöter. 

8 §  Styrelsen är beslutsför då ordförande och minst två av de övriga ledamöterna deltar. 

Som beslut i styrelsen gäller den mening varom de flesta ledamöter förenar sig. Vid 

lika röstetal skall som beslut gälla den mening, som biträds av styrelsens ordförande. 

9 § Stiftelsen företräds av styrelsen. 

Stiftelsen äger även utse en verkställande ledamot, eller en verkställande direktör, att 

omhänderha den löpande förvaltningen efter styrelsens närmare instruktioner. En 

verkställande ledamot är ledamot i styrelsen. En verkställande direktör kan, men 

behöver ej vara ledamot av styrelsen. Den verkställande ledamoten/den verkställande 

direktören kan bemyndigas att ensam eller i förening med annan styrelseledamot 

teckna stiftelsens firma. 



Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av de övriga 

styrelseledamöterna. 

10 §  Två av styrelsens ledamöter tecknar tillsammans firman. Avsteg från denna regel kan 

göras genom enhälligt beslut av samtliga styrelseledamöter. Styrelsen äger 

möjligheten att delegera firmateckning till person utanför styrelsen. 

11 § Styrelsen skall årligen innan utgång av maj avge årsredovisning innefattande 

förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar. 

12 § Stiftelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av en revisor. Denne utses av 

styrelsen för en tid om två år i taget och skall vara auktoriserad revisor. Revisorn skall 

årligen avge revisionsberättelse rörande sin granskning.  

13 § Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår. 

14 § Stiftelsens styrelse skall ha rätt att utan tillstånd av myndighet ändra, upphäva eller i 

särskilt fall åsidosätta föreskrifter i stadgarna, inklusive sådana fall som avses i 

Stiftelselagen 6 kap 1 § punkterna 2-9, som den anser lämpligt för stiftelsens ändamål 

och verksamhet, med undantag för ändamålet enligt 3 §. 

15 §  I det fall stiftelsen skulle upplösas skall överskjutande medel gå till forskning inom 

skatteområdet vid Stockholm universitet eller Uppsala universitet.   

 

 

 


