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Stadgar för insamlingsstiftelsen Ronald McDonald 
Barnfond

1§ Stiftelsens benämning skall vara Ronald McDonald Barnfond

2§ Stiftelsen har bildats genom stiftelseförordnande den 22 februari 1994.

3§ Stiftelsen har till huvudsaklig uppgift att - utan begräsning till viss familj, 
vissa familjer eller bestämda personer – hjälpa barn till en bättre 
morgondag. 

Såväl till stiftelsen överlämnade medel som avkastning av stiftelsens 
kapital får användas till det som omfattas av stiftelsens ändamål. 

4§ Stiftelsen skall ha sitt säte i Skärholmen.

5§ Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsen skall 
bestå av minst 5 och högst 15 ledamöter med högst 5 suppleanter. 
Ledamöter i styrelsen utses och entledigas av Food Folk Sverige AB. 

6§ Styrelsen utser ordförande inom sig.

7§ Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

8§ Styrelsen är beslutsför om de vid sammanträdet närvarande utgör 
minst två tredjedelar av hela antalet ordinarie ledamöter.

9§ Som styrelsens beslut gäller – med det undantag som följer av 17§ -
den mening som vid sammanträdet de flesta röstar för och vid lika röstetal 
den mening, som beträds av ordföranden.



10§ Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de 
som styrelsen utser.

11§ Stiftelsens styrelse är vid placering av stiftelsens tillgångar inte 
bunden till visst eller vissa placeringsobjekt.

12§ Styrelsen meddelar de ytterligare bestämmelser som bedöms 
vara behövliga för stiftelsens verksamhet. Vid behov formaliseras 
dessa i av styrelsen utarbetade föreskrifter och till stadgarna.

13§ Stiftelsen skall föra räkenskaper över stiftelsens tillgångar och 
skulder samt inkomster och utgifter och årligen avsluta densamma. 
Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.

14§ Till styrelseledamot skall inte utgå ersättning för arbetet i 
styrelsen.

15§ Vid stiftelsens sammanträden skall föras protokoll, som skall 
justeras av ordföranden jämte den eller de ytterligare personer som 
vid varje tillfälle därtill utses.

16§ Styrelsens förvaltning och räkenskapsår skall granskas av en av 
styrelsens utsedd revisor.  För revisor utses revisorssuppleant med 
enahanda kvalifikationer.

17§ Ändring, tillägg och åsidosättande av dessa stadgar får ske, utan 
tillstånd av en myndighet, utom såvitt avser ändamålsbestämningen 
enligt 3§, genom enhälligt styrelsebeslut.

Stadgarna fastställda den 22 februari 1994. Uppdaterade 4 sep, 2018.


