
 

Stiftelseförordnande för Insamlingsstiftelsen Seglora smedja 

 
Inom ramen för ett samarbete med Stiftelsen Skansen har Ewa Lindqvist Hotz och Helle Klein under 
2008 utvecklat en mötesplats för samtal och teologisk reflektion i skärningspunkten mellan det 
existentiella och det samhälleliga kallad Seglora smedja. De aktiviteter som genomförts under det 
första verksamhetsåret har slagit väl ut och det finns därför ett behov att säkra Seglora smedjas 
långsiktiga utveckling och att måna om dess självständighet som oberoende tankesmedja.  
 
Av ideologiska och ekonomiska skäl framstår idag stiftelseformen som mest lämplig för att varaktigt 
driva och utveckla Seglora smedjas inriktning och verksamhet. Denna dag, den 6 november 2008, 
beslutar därför Ewa Lindqvist Hotz och Helle Klein att bilda Insamlingsstiftelsen Seglora smedja.  I 
samband med detta beslut går ett till detta dokument bifogat insamlingsupprop (2008-11-06) via e-
post ut till organisationer och enskilda.  
 

1§ 

Stiftelsen Seglora smedja är en tankesmedja för teologisk och samhällelig reflexion. Stiftelsen är 
fristående, men vill verka i kritisk solidaritet med Svenska kyrkan. Dess anda är dialogisk, kontextuell 
och demokratisk.  

Stiftelsens ändamål är att idka opinions- och folkbildning i skärningspunkten mellan det existentiella, 
kulturella och samhälleliga.  

Som ett led i stiftelsens verksamhet kan både virtuella och fysiska mötesplatser upprättas, exempelvis 
genom media, seminarier, konferenser, kulturprogram och föreläsningar i stiftelsens anda.  

Utgivning av böcker och annat folk - och opinionsbildande material som främjar stiftelsens ändamål 
kan vara en del av verksamheten. Stiftelsen kan bidra till forskning och kan även bedriva utbildnings- 
och kursverksamhet i enlighet med dess ideologiska inriktning. Stiftelsen kan därutöver bidra till 
gudstjänstutveckling.  

2§  

Stiftelsen genomför återkommande insamlingsupprop och bedriver kontinuerligt insamlande 
verksamhet. Stiftelsen får även ta emot gåvor och söka bidrag som främjar dess ändamål. 

3§ 
Stiftelsens insamlade kapital, liksom dess avkastning, får i sin helhet disponeras för insatser som avses 
i ändamålsparagrafen samt till uppbyggnad av stiftelsens verksamhet. Övriga gåvor, bidrag och 
nettointäkter som stiftelsen erhåller får likaså användas för insatser enligt ändamålsparagrafen (1§) i 
sin helhet, om inte annat föreskrivs av givaren.  

4§ 
Stiftelsen förvaltas och företräds av en styrelse som består av som lägst fem och som högst åtta 
ledamöter. Av ledamöterna ska två utses till ordförande respektive vice ordförande. Styrelseledamöter 
utses första gången av stiftarna Helle Klein och Ewa Lindqvist Hotz. Stiftarna ska inneha ordförande 
och vice ordförandeposterna så länge de önskar och inte frivilligt avsäger sig detta. Styrelsen utser vid 
behov nya ledamöter. Nedanstående personer kommer att utgöra stiftelsens första styrelse:  

 

Helle Klein, Stockholm 

Ewa Lindqvist Hotz, Värmdö 

Hans-Cristian Nyström, Stockholm  

Ann-Katrin Bosbach, Uppsala 

Hans Ulfvebrand, Stockholm 

Ylva Jansson, Stockholm 

Patrik Petterson, Stockholm 

Tomas Lindbom, Stockholm 



 

5§ 
Stiftelsen har sitt säte i Stockholm. 

6§ 
Styrelsen skall främja stiftelsens ändamål, se 1§, och ansvarar för dess verksamhet. Beträffande 
löpande verksamhetsfrågor för stiftelsen kan dessa delegeras till lämplig(a) person(er), i eller utanför 
styrelsen. Styrelsen avgör viktigare ärenden rörande stiftelsens verksamhet, organisation och 
ekonomiska förvaltning.  

7§ 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, när denna finner det lämpligt, eller när någon av 
styrelsens ledamöter begär det, dock minst en gång per halvår. Kallelse till styrelsesammanträde skall 
utsändas minst sju dagar i förväg. Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande, bland 
dem ordföranden och/eller vice ordföranden.  
 

8§ Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Styrelsen skall alltid eftersträva enighet i 
beslutsfattandet, men vid lika röstetal har ordförande utslagsrösten. 

9§ 
Stiftelsens firma tecknas av stiftelsens ordförande och stiftelsens verksamhetschef var och en för sig. 

10§ 
Stiftelsens räkenskapsår skall avse tiden den 1 januari-31 december. Bokslut för stiftelsens verksamhet 
skall för varje räkenskapsår upprättas och tillsammans med en årsredovisning överlämnas till 
stiftelsens revisor inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. 

11§ 
Stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av en auktoriserad revisor.  

12§  

Föreskrifterna i detta förordnande, bortsett från ändamålsparagrafen (§1) kan ändras av styrelsen 
genom majoritetsbeslut.  

 

Stockholm den 6 november 2008 

 

 

 

Helle Klein   Ewa Lindqvist Hotz 

 

 

 
 


