
Stadgar för Stiftelsen Sundare Liv  

för ökad biologisk mångfald 

 

Ändamål  

1 § Stiftelsens syfte är att värna jordens biologiska mångfald i skogar, natur, vatten och luft och att 

fungera som katalysator för cirkulär ekonomi som återskapar naturkapital. 

 

Stiftelsens namn och hemort  

2 § Stiftelsens namn är Stiftelsen Sundare Liv och dess hemort är Vissefjärda, Kalmar län.  

 

Hur ändamålet uppfylls  

3 § Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att ge bidrag, tillhandahålla lån, bedriva 

informationsverksamhet och utbildning.   

 

Stiftelsekapital 

4 § Stiftelsekapitalet utgörs av mönsterrättigheter, patent, varumärken och föranvändarrätter för 

uppfinningen Zwahlenska Miljömetoden tidigare kallad Generation xWoodline skapad av Eva 

Zwahlen. Zwahlenska Miljömetoden omfattar uppfinningen och metoden. Stiftelsekapitalet utgörs 

dessutom av mönsterrättigheter som används vid tillämpningen av uppfinningen Zwahlenska 

Miljömetoden.  Stiftelsens medel ska placeras tryggt och inkomstbringande. Stiftelsen har rätt att ta 

emot donationer och testamenten samt öka sina tillgångar även på annat sätt.  

 

Användning av stiftelsekapital och avkastning 

5 § Pengar till engagemang som uppfyller syftet får tas från både kapital och avkastning av kapital, 

utifrån en långsiktig strategi för maximering av nyttan. Kostnaderna för att administrera stiftelsen får 

inte överstiga 25 procent av värdet av de pengar som delas eller lånas ut för ändamålet för 

stiftelsen. Om stiftelsen inte delar ut eller lånar ut medel under en period får stiftelsekapitalet och 

avkastningen av detta endast användas till att betala kostnader som hör direkt ihop med att skydda 

rättigheterna.   

 

Styrelsen  

6 § Styrelsen sköter stiftelsens angelägenheter och företräder stiftelsen. Styrelsen har minst tre och 

högst sju medlemmar och utses för tre år i taget med olika omvalsperioder för att säkra kontinuitet. 

Styrelsens mandatperiod börjar när årsmötet slutar.  

  



Val av styrelseledamöter 

7 § Stiftaren väljer styrelsemedlemmarna. Om inte stiftaren senast i slutet av april har valt 

styrelsemedlemmarna för nästa mandatperiod, väljer stiftelsens styrelse medlemmarna. Styrelsen 

utser inom sig en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare och en kassör vid det första mötet 

varje år. Rollerna vice ordförare och sekreterare kan utgöras av samma person. Landshövdingen i 

Kalmar län eller motsvarande kan på skriftlig uppmaning av styrelsen ha rätt att nominera en 

ledamot för val till styrelsen.  

Efter stiftarens död träder stiftarens arvinge in i stiftarens ställe. Därefter den ”mest kompetenta 

arvingen” i förhållande till stiftelsens syfte i varje kommande generation. Om två eller flera av 

arvingarna anser sig vara den ”mest kompetenta arvingen” avgörs detta genom sluten omröstning i 

styrelsen om inte tidigare generation skriftligen avgjort vem den ”mest kompetenta arvingen” är. 

 

Styrelsemöte  

8 § Styrelsen sammanträder genom kallelse av ordföranden eller då denna är förhindrad genom 

kallelse av vice ordföranden. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av alla styrelsemedlemmarna 

är närvarande. 

Kallelse till styrelsemöte ska ske skriftligen på ett bevisligt sätt till varje medlem minst fem dagar före 

mötet. Övriga meddelanden till styrelsemedlemmarna lämnas på samma sätt. Beslut fattas med 

enkel majoritet om ej annat anges i stadgarna. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av 

mötesordföranden. Vid styrelsemöten förs protokoll där besluten och omröstningarna antecknas. 

Protokollet undertecknas av ordföranden och ytterligare en styrelseledamot samt ordnas i 

nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. 

 

Arvoden till styrelsemedlemmarna  

9 § Till styrelsemedlemmarna får betalas skäligt mötesarvode och skäligt arvode för annat arbete 

som de har utfört för stiftelsen. 

 

Arbetsutskott 

10 § Styrelsen kan inom sig utse ett eller flera arbetsutskott 

  

Verkställande ledamot 

11 § Styrelsen kan utse en av styrelseledamöterna eller annan för uppdraget lämplig person att 

såsom verkställande ledamot sköta den löpande förvaltningen av Stiftelsens angelägenheter. Denna 

person kan vara anställd av Stiftelsen eller uppdragstagare enligt särskilt avtal.  

 

Rådgivande organ 

12 § Styrelsen kan, om behov anses föreligga, utse rådgivande organ eller särskilda utskott som har 

till uppgift att bereda frågor eller rådge styrelsen i olika frågor.   



Årsmöte  

13 § Stiftelsens årsmöte hålls årligen före utgången av maj månad. Vid årsmötet ska följande 

ärenden behandlas: 1) styrelsens bokslut och verksamhetsberättelse och godkännande av desamma 

2) revisorns berättelse och godkännande av densamma 3) beslut om budgeten för innevarande år 4) 

fastställande av mötesarvode 5) val av revisor och för att granska bokföringen och förvaltningen för 

innevarande år 6) val av styrelsemedlemmar om stiftaren inte har utsett dem inom utsatt tid 7) 

övriga frågor.  

Kallelse till årsmötet ska ske minst 14 dagar före mötet. Handlingarna inför årsmötet skall vara alla 

ledamöter tillhanda minst 7 dagar före mötet. 

 

Tecknande av stiftelsens namn  

14 § Stiftelsens namn tecknas av styrelsens ordförande och vice ordförande i förening. Styrelsen kan 

ge stiftelsens verkställande ledamot eller annan person rätt att i förening med styrelsens ordförande 

eller vice ordförande teckna stiftelsens namn.  

 

Räkenskapsperiod och revision  

15 § Stiftelsens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår. Räkenskaperna och styrelsens 

verksamhetsberättelse för föregående år ska överlämnas till revisorn under april månad. Revisorn 

ska avge sin berättelse inom maj månad före årsmötet. Om revisionsberättelsen ger anledning till 

det ska styrelsen sammanträda under juni månad för att besluta om de åtgärder som revisionen 

föranleder.  

  

Årsredovisningar och redovisning till Länsstyrelsen   

16 § Stiftelsen ska inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång lämna in till länsstyrelsen 

styrkta kopior av resultat- och balansräkningen och bilagorna, av specifikationerna till 

balansräkningen samt av verksamhets- och revisionsberättelserna.  

 

Stadgeändringar 

17 § Ändamålet för Stiftelsen Sundare Liv, som finns skrivet i 1§ syfte, får inte ändras. Resterande 

paragrafer kan ändras.  Stiftaren har uttryckligen föreskrivit att styrelsen eller förvaltaren utan 

tillstånd av en myndighet får ändra, upphäva eller åsidosätta särskilt angivna föreskrifter i 

stiftelseförordnandet som angår en annan fråga än ändamålet. 

När en ändring i stiftelsen äger rum ska stiftelsen göra anmälan om detta till stiftaren/stiftarens 

arvinge och Länsstyrelsen.  

 

  



Tillsyn 

18 § Stiftelsen ska stå under tillsyn enligt gällande lag om stiftelser.  

Insyn 

19 § Stiftaren och stiftarens arvinge har alltid rätt att få full insyn i Stiftelsens verksamhet och 

ekonomi. Stiftaren/stiftarens arvinge kan på eget initiativ besluta om extra revision utförd av valfri 

revisor. 

 

Upplösning  

20 § Om stiftelsen av någon anledning skulle upphöra, ska Stiftelsens skulder betalas och därefter 

ska resterande tillgångar utdelas i enlighet med ändamålet. 

 

 

Underskrift av Stiftaren 

 

2020-03-13  Vissefjärda 

………………….  …………………………………………………………………………………… 

Datum  Ort 

 

 

Eva Zwahlen  

 

 

 

 

 


