STADGAR
för
STIFTELSEN JÄRVSÖFAKS
Denna stiftelse har bildats för att hedra minnet av Järvsöfaks, född 2004 och död 2020, den
bästa kallblodstravare Sverige haft. Han innehar ett antal världsrekord och har haft stor
betydelse för många människor och för travsporten.
1. Stiftelsens namn
Stiftelsens namn ska vara Stiftelsen Järvsöfaks.
2. Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål ska vara att främja kallblodstravaren och kallblodsporten i Sverige
genom insatser främst inom utbildning samt forskning och utveckling.
Ändamålet kan exempelvis fullföljas på följande sätt:
genom att främja forskning och utveckling av kallblodstravaren och
kallblodsporten med inriktning på hållbarhet,
genom att främja utbildning av ungdomar, bl.a. stipendier,
genom att dela ut hederspris i lopp till minne av Järvsöfaks,
genom att uppmärksamma framstående insatser inom kallblodsaveln och
kallblodssporten,
genom att främja användningen av kallblodstravaren på Travskolor och
genom att främja annan användning av kallblodstravaren efter avslutad
karriär inom sporten, exempelvis för barn och ungdomar som genom hästen
kan få ett meningsfullt stöd i livet.
Stiftelsen kan även i mindre omfattning bedriva viss insamlingsverksamhet, som dock
endast får förorsaka marginella kostnader.
3. Säte
Stiftelsen, som ska ha egen förvaltning, förvaltas av en styrelse som ska ha sitt säte i
Hudiksvalls kommun.
4. Styrelsen
Stiftelsen ska förvaltas och företrädas av styrelse som ska bestå av minst fem (5) och högst
sju (7) ledamöter. Suppleanter kan utses.
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Efter det att styrelseledamöter utsedda av stiftarna avgått, ska styrelsen förnya sig själv.
Ledamöternas mandattid ska vara fyra (4) år. Omval kan ske. Ledamöter ska dock väljas
på sådan tid att inte hela styrelsen avgår samtidigt. Styrelsen utser ordförande inom sig.
Styrelsen är beslutför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal
gäller den mening som ordföranden biträder.
5. Räkenskapsår
Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår.
6. Årsredovisning
Senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång dvs. den 30 april ska årsredovisning
bestående av balans- och resultaträkning med noter samt förvaltningsberättelse överlämnas
till revisorn.
7. Revision
Stiftelsens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av en kvalificerad revisor,
utsedd av styrelsen för en mandattid om fyra (4) år. Omval kan ske.
8. Ändring av bestämmelser
Ändring av bestämmelserna i dessa stadgar kan ske utan tillstånd av myndighet genom
enhälligt beslut av styrelsen efter samråd med revisorn. Ändring av stiftelsens ändamål
eller av denna paragraf får inte ske utan Kammarkollegiets godkännande.
9. Tillsyn
Stiftelsen ska stå under tillsyn enligt stiftelselagen.
10. Upplösning
Stiftelsen ska finnas under en tid av minst tio (10) år, varefter den kan upplösas om
styrelsen bedömer det lämpligt. Stiftelsens tillgångar ska då förbrukas för stiftelsens
ändamål. Beslut om upplösning ska fattas av en enhällig och fulltalig styrelse.
Styrelsen är således skyldig att vid disponering av stiftelsens tillgångar tillse att medel
finns till fullföljd av stiftelsens ändamål på ett rimligt sätt under stiftelsens livstid.
Om styrelsen väljer att låta stiftelsen leva vidare, kan beslutet omprövas årligen.
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