
 

 

 

Stadgar för Kung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap 

 
Antagna 25 januari 2006 

Ändrade 28 februari 2008 

Ändrade 4 december 2012 

Antagna av Kammarkollegiet 16 september 2015 

 

Denna Stiftelse har grundats genom stiftelseförordnande av Konung Carl XVI Gustaf tillika 

hedersordförande i Stiftelsen.  

 

§ 1 

Stiftelsen firma är Kung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap.  

 

§ 2 

Stiftelsens ändamål ska vara att främja ungdomars utbildning i värdebaserat ledarskap utifrån de 

värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen genom;  

 Utdelning av stipendier till välförtjänta unga ledare för vidare utbildning i ledarskap 

 Stöd till scoutrörelsens ledarskapsutbildning 

 Stöd till ungdomars utveckling och utbildning i ledarskap inom näringsliv, offentlig 

sektor och ideella organisationer 

 

§ 3 

Stiftelsen ska under i första hand en 10-årsperiod bedriva sin verksamhet med medel som erhålles 

genom gåvor, bidrag eller på annat sätt. Dessa medel jämte avkastningen därav ska, sedan 

administrationskostnader täckts användas för Stiftelsens ändamål.  

 

§ 4 

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.  

 

§ 5 

Styrelsen skall bestå av minst sex och högst nio ledamöter. Av dessa skall H. M. Konungen utse en 

som skall vara ordförande. Ordföranden utses på tid som H. M. Konungen bestämmer. Scouternas, 

eller motsvarande organisation som organiserar den svenska scoutrörelsen, generalsekreterare skall 

vara ledamot av styrelsen och skall fungera som dess verkställande ledamot.  

 

§ 6 

Styrelsen svarar för Stiftelsens organisation och ombesörjer tillfredställande kontroll av Stiftelsens 

angelägenheter. Styrelsen får tillsätta kommittéer för särskilda uppgifter, såsom en stipendiekommitté.  

 

§ 7 

Styrelsens ordförande ska tillse att styrelsesammansträde hålls när det föreligger behov.  

Härutöver ska styrelsen sammankallas när ledamot så begär.  

 

Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas av ordföranden och den ledamot 

styreslen utser. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.  

 

§ 8 

Styrelsen är beslutför när ordförande eller vice ordförande och minst hälften av antalet 

styrelseledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening 

som erhållit mötesordförandens röst.  



 

 

 

§ 9 

Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår. För varje räkenskapsår ska styrelsen senast under juni månad 

påföljande år avge årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning.  

 

§ 10 

Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen, av den eller dem styrelsen härtill utser.  

 

§ 11 

Att granska Stiftelsens förvaltning och räkenskaper ska styrelsen utse en auktoriserad revisor och en 

suppleant för denne. Revisor må utses för fyra år i taget.  

 

§ 12 

Ändring av dessa stadgar, utom avseende ändamålet enligt § 2, får göras genom enhälligt 

styrelsebeslut.  

 

§ 13 

Stiftelsen ska stå under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm enligt reglerna i stiftelselagen SFS 

1994:1220.  

 

 

________ 

 

Dessa stadgar är fastställda genom förordnande av Hans Majestät Konungen den 25 januari 2006 samt 

förändringar godkända av Hans Majestät Konungen den 15 april 2008 samt 4 december 2012.  

 

 

 

Lars Bergman  

Styrelsens ordförande 


