Stadgar för Insamlingsstiftelsen VI PLANTERAR TRÄD
1
Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd har till ändamål att genom plantskolor, trädplantering och andra
åtgärder i samband därmed bidra till ekologisk balans och till bättre och tryggare försörjning för de
fattiga och sämst ställda i områden som hotas av ekologisk utarmning.
Verksamheten skall bedrivas i samarbete med tidningen Vi.
2
Stiftelsens styrelse består av fem medlemmar. Styrelsen utses av Kooperativa förbundets styrelse. I
styrelsen skall tidningen Vi:s chefredaktör ingå. Styrelsen utser ordförande inom sig. Styrelsen utses
för en tid av ett år.
3
Styrelsen skall tillse att verksamheten bedrivs enligt de riktlinjer som anges i punkt 1.
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
4
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst tre gånger per år.
Kallelse till styrelsesammanträde skall utsändas minst sju dagar i förväg.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av medlemmarna är närvarande.
Beslut i styrelse skall fattas efter omröstning, varvid som styrelsens beslut gäller den mening varom de
flesta förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som omfattas av ordföranden.
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. Protokollet skall justeras av en justeringsman och
ordföranden, om denne inte fört protokollet.
5
Stiftelsens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av den eller de som styrelsen utser.
6
Revisorer att granska stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses av Kooperativa
förbundet.
7
Stiftelsens räkenskaper skall för varje år avslutas per den 31 december.
Senast den 30 april varje år skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper
överlämnas till stiftelsens revisorer, som inom två månader skall avge yttrande över dem.
Ansvarsfrihet för styrelsen prövas av Kooperativa förbundet.
8
Ändringar av dessa stadgar skall ske enligt den ordning som gäller för permutation. För ändring av
dessa stadgar fordras att styrelsen är enig härom.

Permutationsansökan godkänd av Kammarkollegiet den 8 december 2017
Godkända av Länsstyrelsen den 23 februari 2018

