Stadgar för stiftelsen Malmö Ideella Kompetenscenter
Stiftelsen Malmö Ideella Kompetenscenter bildas den 27 februari 2017. Nedan återges
stiftelseförordnandet för stiftelsen i dess lydelse från den 10 december 2016.
Stiftelseförordnande
I syfte med att bygga upp ett center för kompetensutveckling som utvecklar idéburen sektor i Malmö
utfäster Malmö Ideella Årsmöte 2017 härmed ett kontant belopp på 50 000 SEK till en självständig
förmögenhet. Kompetensutvecklingen och utbildning riktar sig till föreningsanställda,
föreningsledare och föreningars styrelseledamöter, men också till personer som är verksamma inom
idéburen sektor, samt tjänstemän och politiker som verkar i sin närhet med Idéburen sektor.
Ett kompetenscenter syftar till att stärka föreningslivet genom kompetensutveckling och utbildning.
Stiftelsen skall ta ett större ansvar för och erbjuda ett bredare och tillgängligare utbud av
utbildningar för idéburen sektors anställda, förtroendevalda och ideellt engagerade i strävan att
stödja civilsamhällets ambitioner att ta en större plats i samhällsutvecklingen.
Behovsstyrda kompetensutvecklingsinsatser och utbildningar utvecklas och genomförs regelbundet.
Den verksamhet som redan finns inom folkbildningen kan i samverkan öppnas upp och bli tillgänglig
för fler. Den verksamhet som saknas kan skapas av egen kraft eller tillsammans med folkbildningen.
Ett kompetenscenter syftar att skapa hållbara fysiska och digitala plattformar för idéburen sektors
kompetensutveckling, där individer utvecklas och integreras i samhälle och arbetsliv, där de lokala
ideella organisationernas möjlighet att verka i samhällsutvecklingen stärks och där det skapas
hållbara kunskapsallianser och samverkan mellan idéburen, offentlig och privat sektor samt akademi.
Samverkansplattformar skapas för organisation och individ inom idéburen och offentlig sektor.

1. Stiftelsens namn skall vara Malmö ideella Kompetenscenter.
2. Stiftelsen har till ändamål




3.
4.
5.
6.

Att skapa och erbjuda förutsättningar för den idéburna sektorn att möta dagens och
framtidens utmaningar
Att skapa och erbjuda förutsättningar för personer verksamma inom den idéburna
sektorn att verka i de olika roller som krävs för en engagerande verksamhet till gagn för
individen och samhällets demokratiska utveckling
Att skapa och erbjuda förutsättningar för övriga sektorer i samhället att öka kunskapen
om och förståelsen för den idéburna sektorn

Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Skåne län eller annan av myndigheterna utsedd instans.
Stiftelsen skall ha rätt att ta emot donationer från andra som vill stödja stiftelsens ändamål.
Stiftelsen skall ha egen förvaltning.
Stiftelsens styrelse skall bestå av nio ledamöter, män och kvinnor.
Mom. 1:
Stiftelsen förvaltas av en styrelse som har sitt säte i Malmö.
Mom. 2:
Styrelsen består av nio (9) ledamöter där fem ledamöter tillsättes av paraplyorganisationen
Malmö Ideellas styrelse. Stiftelsens styrelse tillsätter fyra ledamöter. Mandattiden för styrelsen
är 3 år.
Om föreningen Malmö Ideella ombildas eller upphör beslutar styrelsen om vilken
paraplyorganisation som företräder idéburna föreningar som tillsätter de 5 ledamöterna som

Malmö Ideella tillsätter enligt ovan.
Mom. 3:
Styrelsen väljer inom sig:
Ordförande
Viceordförande
Sekreterare
Mom. 4:
Styrelsen är beslutsför när minst fem (5) ledamöter är närvarande. Beslut fattas med
enkel majoritet. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst.
Mom. 5:
Styrelsen äger att för mandatperioden uppdra åt två eller flera ledamöter att två i
förening teckna stiftelsens firma. Styrelsen kan även delegera firmateckningsrätten till annan.
Mom. 6:
Styrelsen sammanträder minst tre gånger årligen på kallelse av ordföranden eller vid
för fall för denne av vice ordföranden. Kallelse till extra sammanträde ska ske så snart minst fyra
ledamöter med angivande av särskilt ärende påkallar detta.
Stiftelsens styrelse ansvarar för att ta fram styrdokument med avseende på stiftelsens inre
arbete, organisation, styrelsens arbete, val- och representationsordningar samt andra tillämpliga
dokument. Styrelsen anställer och entledigar personal.
7.

Styrelsens befogenheter och åligganden
Inom ramen för de i §2 angivna ändamålen beslutar styrelsen om verksamhetens inriktning
och utformning samt om åtgärder för att anskaffa medel till dess bedrivande. Styrelsen förvaltar
stiftelsens tillgångar och skall årligen för januari månads utgång upprätta berättelse över
verksamheten. Stiftelsens räkenskaper skall årligen vid samma tidpunkt hållas tillgängliga för
revision.
8. Räkenskaper och revision
Stiftelsens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till den 31 december. Förvaltningen granskas
av två (2) revisorer eller ersättare för dessa. Malmö Ideella utser revisorer. Minst en revisor skall
vara auktoriserad.
9. Stiftelsen kan bilda, driva och äga andra organisationsformer som inryms inom ramen för
stiftelsens ändamål.
10. Stiftelsens styrelse kan registrera bifirma.
11. Stadgeändringar
Ändringar och tillägg till dessa stadgar beslutas av Malmö Ideella eller annan enligt 6 § Mom 3.
Ändring i § 2 kan dock inte ske utan godkännande av tillsynsmyndigheten.
12. Upphörande
Stiftelsen må upphöra, om förändrade förhållanden eller eljest tvingande skäl påkallar detta. Har
upphörande beslutats, skall stiftelsens tillgångar tillfalla sådan verksamhet som tjänar ändamålet
som anges i § 2. Styrelsen beslutar om vart tillgångarna ska överföras.

