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STADGAR  
för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF  

 

Ändamål 

§ 1 

Stiftelsen Världsnaturfonden WWF är en svensk juridisk person som står under tillsyn av 

myndighet enligt svensk lag.   

Stiftelsen har till ändamål att i samverkan med den schweiziska stiftelsen World Wide Fund for 

Nature (WWF International) genom finansiellt stöd verka för vetenskapliga undersökningar, 

upplysning och undervisning, inrättande av naturreservat samt skyddande av hotade djur- och 

växtarter och deras livsmiljöer, allt i syfte att bevara, vårda och rationellt utnyttja naturen och de 

förnybara naturtillgångarna. Stiftelsen skall därvid idémässigt och ekonomiskt samarbeta med 

myndigheter, organisationer, institutioner, företag och enskilda personer med intresse för samma 

ändamål.   

 

Verksamhet 

§ 2 

Stiftelsen skall bedriva sin verksamhet med de medel som av stiftarna tillskjutits vid stiftelsens 

bildande och med de ytterligare medel som erhålles genom insamlingar, gåvor och bidrag eller 

på annat sätt. Av dessa medel skall årligen, sedan av givarna ändamålsbestämda medel 

undantagits och uppkommande administrationskostnader täckts, en tredjedel användas för 

stiftelsens ändamål inom Sverige. Återstoden används i samråd med WWF International. 

 

Stiftelsen 

§ 3 

Organ för bedrivande av stiftelsens verksamhet är styrelsen och generalsekreteraren. Dessutom 

finns för stiftelsen ett förtroenderåd (rådet).   

Styrelsen har säte i Solna.   



 

Förtroenderådet 

§ 4 

Förtroenderådet leds av stiftelsens Hedersordförande. Rådet består av högst 50 ledamöter. Till 

det antal som rådet bestämmer äger av rådet utsedda myndigheter, organisationer och 

institutioner utse vardera en ledamot, dock högst hälften av samtliga ledamöter. Övriga, 

individuellt utsedda ledamöter väljs på ordinarie rådsmöte. 

 

§ 5 

Rådet rekommenderar den övergripande inriktningen av stiftelsens verksamhet inom ramen för 

stiftelsens ändamål och de allmänna riktlinjer som gäller för WWF International. Rådet 

sammanträder vid två rådsmöten per år. 

 

§ 6 

Mandattiden för samtliga rådets ledamöter löper från ordinarie rådsmöte till dess ordinarie 

rådsmöte hållits påföljande år. 

Rådet är beslutsfört när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel 

majoritet. Vid lika röstetal har Hedersordförande, tillika förtroenderådets ordförande utslagsröst. 

 

§ 7 

Ordinarie rådsmöte skall hållas varje år på den dag som bestäms av styrelsen i samråd med 

stiftelsens Hedersordförande, tillika förtroenderådets ordförande, dock senast den 30 juni. 

Styrelsen i samråd med stiftelsens Hedersordförande, tillika förtroenderådets ordförande kan 

kalla till extra rådsmöte. Sådant extra rådsmöte skall också inkallas då det skriftligen och med 

angivande av anledningen begärs av minst en tredjedel av rådsmedlemmarna. 

 

§ 8 

Skriftlig kallelse till rådsmöten skall avsändas senast tre veckor och till extra möte senast två 

veckor före mötet. Vid kallelsen skall fogas föredragningslista över de ärenden som skall 

behandlas vid mötet. Vid kallelsen till ordinarie rådsmöte skall dessutom fogas stiftelsens 

årsredovisning och revisionsberättelsen för föregående verksamhetsår samt valnämndens förslag 

till val. 

 

§ 9 

Rådsmöten öppnas och leds av stiftelsens Hedersordförande. 

Vid ordinarie rådsmöte skall behandlas: 

1. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

2. Val av sekreterare och två justeringsmän. 

3. Fråga om ordinarie rådsmötet är stadgeenligt sammankallat. 

4. Föredragning av årsredovisning, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse. 

5. Beslut om vilka myndigheter, organisationer och institutioner som äger utse 

rådsledamöter, jämte anmälan om utsedda ledamöter. 

6. Beslut om antalet individuellt utsedda rådsledamöter samt val av dessa. 

7. Val av vice ordförande i rådet. 



8. Beslut om antal ledamöter i styrelsen. 

9. Val av ledamöter i styrelsen samt val av ordförande och vice ordförande i styrelsen. 

10. Val av valnämnd om tre ledamöter för förberedelse av val på nästa ordinarie rådsmöte. 

11. Ärenden som styrelsen hänskjutit till rådet eller som rådsledamot senast fyra veckor före 

ordinarie rådsmöte skriftligen till styrelsen föreslagit till behandling. 

 

 

Styrelsen 

§ 10 

 

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt minst fem och högst tio övriga ledamöter. 

Styrelsens ordförande väljs för ett år. Övriga styrelseledamöter väljs för tre år, vice ordförande 

utses bland dessa för ett år.  

 

§ 11 

Styrelsen svarar för stiftelsens organisation och förvaltningen av stiftelsens angelägenheter.   

Styrelsen skall se till att organisationen beträffande bokföring och medelsförvaltning även 

innefattar tillfredsställande kontroll. Styrelsen får tillsätta kommittéer för särskilda uppgifter. 

 

§ 12 

Ordförande skall se till att sammanträde hålls när det behövs. På begäran av styrelseledamot 

eller revisor skall styrelsen sammankallas.   

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas av ordförande och den 

ledamot som styrelsen därtill utser. Styrelseledamöterna har rätt till att få avvikande mening 

antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. 

 

§ 13 

Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande.   

Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, 

vid lika röstetal, den mening som ordförande biträder.   

 

§ 14 

Styrelsen företräder stiftelsen och tecknar dess firma.   

Styrelsen kan bemyndiga styrelseledamot eller annan att företräda stiftelsen och teckna dess 

firma. Styrelsen kan föreskriva att rätten att företräda stiftelsen och teckna dess firma får utövas 

endast av två eller flera personer i förening.   

Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande som avses i andra stycket.   

 

§ 15 

För varje verksamhetsår skall styrelsen avge årsredovisning, bestående av 

förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.   

 



Generalsekreteraren 

§ 16  

Generalsekreteraren för stiftelsen utses av styrelsen. 

Generalsekreteraren skall ha hand om den löpande förvaltningen av stiftelsens angelägenheter 

enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. 

 

Revisorer 

§ 17 

Styrelsens förvaltning skall granskas av auktoriserad revisor, som årligen skall avge berättelse 

över sin granskning. Revisor samt suppleant för revisor skall utses av styrelsen. 

 

Hedersordförande och hedersledamöter 

§ 18 

Rådet äger till Hedersordförande och hedersledamöter kalla person som genom stiftelsen eller på 

annat sätt gjort särskilt förtjänstfulla insatser för stiftelsens ändamål. 

 

Stödorganisation 

§ 19 

Stiftelsen får aktivt verka för bildandet av stödorganisationer med syfte att stödja stiftelsen 

ekonomiskt och/eller på annat sätt.   

 

Ändring av stadgar 

§ 20 

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om stiftelsens upplösning är inte giltig med mindre 

beslutet fattas på två på varandra följande styrelsesammanträden med mellankommande val på 

ordinarie rådsmöte enligt § 9.   

Ändring i § 1 får inte göras så att stiftelsens däri fastställda ändamål i väsentligt hänseende 

frångås.   

         

Upplösning 

§ 21 

Om stiftelsen upplöses skall dess tillgångar överlämnas till WWF International eller, om även 

denna upplöses, till annan in- eller utländsk organisation med huvudsakligen samma ändamål.   

 

 


