Stadgar för Stiftelsen Håll Sverige Rent
Stadgarna har upprättats vid stiftelsens bildande den 12 oktober 1983 av Naturvårdsverket
och Svenska Returpack AB. Stiftelsen har ställts under tillsyn av länsstyrelsen i Stockholms
län genom beslut den 11 november 1983.
Ändring av stadgarna har senast beslutats av stiftelsens styrelse den 3 juni 2010 och
fastställts av Länsstyrelsen i Stockholms län, varefter de har följande lydelse.
§1 Stiftelsens ändamål skall vara att motverka nedskräpning, att främja återvinning av olika
konsumentförpackningar, god avfallshantering och andra närliggande miljövårdsåtgärder
samt i anslutning härtill förstärka de enskilda människornas naturvårdsansvar. Arbetet skall
i första hand bedrivas som informations- och kampanjverksamhet i syfte att stimulera
enskilda, företag, organisationer och myndigheter att verka för stiftelsens ändamål.
§2 Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av en ordförande och
minst sex ledamöter. Ordföranden skall utses av Naturvårdsverket och Svenska Returpack
AB. De båda nyssnämnda, Svenska Turistföreningen, Friluftsfrämjandet,
Naturskyddsföreningen samt Sveriges Kommuner och Landsting skall vardera utse en
ledamot. Mandattiden skall vara ett år.
Genom enhälligt beslut av styrelsen kan ytterligare intressenter erbjudas att ingå i denna.
Styrelsen är beslutför när – förutom ordföranden – minst fyra ledamöter är närvarande. Som
styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande enar sig. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst tre gånger årligen. Då så begärs av
styrelseledamot är ordföranden skyldig att snarast sammankalla styrelsen.
Styrelsen har ett arbetsutskott bestående av styrelseordföranden samt företrädarna i
styrelsen för Naturvårdsverket och Svenska Returpack AB.
Ordförande i arbetsutskottet är styrelseordföranden. Stiftelsens verksamhet leds av
vd/kanslichef, som utses av styrelsen.
Styrelsen äger rätt att i särskild ordning besluta om firmateckning.
3§ Stiftelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
4§ Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.
5§ Stiftelsens verksamhet skall finansieras med de medel som Returpack efter
Naturvårdsverkets godkännande ställer till stiftelsens förfogande och därutöver med de
bidrag som i övrigt kan inflyta. Om så bedöms erforderligt kan även viss del av kapitalet tas i
anspråk.
6§ För revision av stiftelsens räkenskaper skall styrelsen utse en auktoriserad revisor.
Ett exemplar av revisionsberättelsen skall sändas till var och en av de organisationer som
utser styrelseledamöter.
7§ Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt lagen(1929:116) om tillsyn över stiftelser.
8§ Stiftelsen skall upplösas om medlen förbrukas eller om styrelsen enhälligt fattat beslut om
att

upplösa stiftelsen och på en gång förbruka resterande medel för ändamål i enlighet med §1. I
sistnämnda fall erfordras beslut av kammarkollegiet.
9§ Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av styrelsen och skall för att bli gällande
fastställas av tillsynsmyndigheten. För ändring av ändamålsbestämmelser gäller reglerna om
permutation

