När styrelseledamot avlider eller av annat skäl avgår ska
övriga styrelseledamöter utse ersättare för den avgångne. Ny
styrelseledamot som ersätter avgången ledamot utses för samma period som den som ersätts. När ledamot som är utsedd
av en stiftare ska ersättas så är det den stiftaren som utser ny
styrelseledamot.
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§1 Namn
Stiftelsens namn skall vara Blåljuspersonalens insamlingsstiftelse men i dagligt tal kallas den kort och gott för Blåljusstiftelsen.
§2 Ändamål
Stiftelsens ändamål är att:
a) ekonomiskt stödja personal inom ”blåljusfamiljen” som 		
drabbats av arbetsrelaterad ohälsa.
b) till ”blåljusfamiljen” räknas SOS Alarm, Sjukvårdens 		
larmcentral, Ambulanssjukvård, Räddningstjänst, Polis,
Kustbevakning och Akutsjukvård.
c) stimulera och belöna utbildning och forskning inom 		
ämnet god arbetsmiljö.
d) kunna bedriva hjälpverksamhet till behövande för att 		
öka deras livskvalitete.
e) stödja föredömligt entreprenörskap, för bättre
arbetsmiljö.
f) kunna lämna bidrag såväl på eget initiativ som efter
ansökan enligt de regler som styrelsen fastställer.
§ 3 Egendom
Stiftelsens egendom består initialt av det kapital som överlämnas till Stiftelsen i samband med dess bildande och senare
tillkomna gåvor och donationer. Varje stiftare satsar ett halvt
prisbasbelopp, 22 400 kr ( 44 800 / 2 ), enligt 2017 års nivå.
Totalt: 112 000 SEK
Stiftelsen ska ha rätt att förvärva, äga och förvalta egendom
för ändamålets uppfyllande. Såväl avkastning som reavinst får
utdelas för uppfyllande av Stiftelsens ändamål.
När Stiftelsens förmögenhet uppnått motsvarande 250 000
SEK får den del av förmögenheten som överstiger 150 000
SEK tas i anspråk för ändamålsuppfyllelse.
§ 4 Styrelse
Stiftelsens angelägenheter ska handhas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av personer som vill, kan och har tid att arbeta
för stiftelsens uppställda mål. Det ska finnas en kommunikatör och en adjungerad ekonomisk expert. Den första styrelsen
utses av Sven Åsheden. Framtida styrelseledamöter utses av
stiftarnas representanter.
Stiftarna är:
- Media - /On Road Communications AB
- Leverantör mot blåljusverksamheter / Ferno Norden AB
- Leverantör mot ambulanssjukvård / Mago/Pensi AB
- Leverantör mot blåljusverksamheter / Standby AB
- Pivatperson / Önskeambulansen / Anna Ask
Styrelsen har rätt att entlediga en ledamot eller rådgivande
organ om denne har visat sig grovt oskicklig eller deltagit i
något som kan komma att menligt påverka stiftelsens verksamhet och rykte.
Styrelsen ska alltid ha hjälp av en person som har ekonomisk kompetens. Tills styrelsen beslutar något annat är det
Ulrica Lundberg, Andco i Karlshamn.

§ 5 Arbetsutskott
Styrelsen kan inom sig utse ett eller flera arbetsutskott.
§ 6 Verkställande ledamot
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.
§ 7 Säte
Stiftelsen ska ha sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge.
§ 8 Beslutförhet
Styrelsen är beslutför om minst hälften av utsedda ledamöter
är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som
mer än hälften av de närvarande röstar för. Vid lika röstetal
gäller den mening som ordföranden biträder.
§ 9 Rådgivande organ
Styrelsen kan, om behov anses föreligga, utse ett rådgivande
organ eller särskilt utskott som har till uppgift att bereda
frågor eller rådge styrelsen i olika frågor.
Varje rådgivande medlem ska satsa ett fjärdedels prisbasbelopp, 11 200 kr ( 44 800 / 4 ), enligt 2017 års nivå.
Rösträtten motsvarar 0,5 röster per medlem.
§ 10 Räkenskaper
Stiftelsens verksamhetsår är kalenderår.
§ 11 Protokoll
Vid styrelsesammanträde ska protokoll föras. Protokollen
ska justeras av ordföranden och ytterligare en styrelseledamot
samt ordnas i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.
§ 12 Arvode
Skäligt arvode till styrelsens ledamöter ska utgå när styrelsen
så beslutar.
§ 13 Kostnader för förvaltning och administration
Lägsta möjliga kostnader ska eftersträvas för förvaltning,
administration och övrig verksamhet i Stiftelsen.
§ 14 Firmateckning
Stiftelsen tecknas alltid av två i förening. Styrelseledamot som
bemyndigats och ordförande.
§ 15 Revision
Stiftelsens räkenskaper ska granskas av en revisor som väljes
årligen på en mandatperiod om 1 år.
Räkenskaperna och styrelsens förvaltningsberättelse för det
gångna räkenskapsåret ska inom fyra månader från räkenskapsårets utgång överlämnas till revisorerna, som inom en
månad ska avge revisionsberättelse till styrelsen.
§ 16 Tillsyn
Stiftelsen ska stå under tillsyn enligt gällande lag om stiftelser.
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§ 17 Lämna stiftelsen
Om en stiftare av någon oförutsedd händelse måste lämna
stiftelsen har denne rätt, om önskemål föreligger, att själv utse
sin efterträdare. Sker inte detta utser styrelsen efterträdare.
§ 18 Dotterbolag - Blåljusmässa
Blåljusstiftelsen kan äga ett eller flera dotterbolag. Dotterbolaget/dotterbolagen är en del av stiftelsens långsiktiga strategi
och förvaltning.
§ 19 Önskeambulansen - Ideell föreningen
Blåljusstiftelsen kan besluta om anslag som bidrar till att
förbättra livskvaliteten för svårt sjuka och funktionshindrade
runtom i Sverige genom den ideella föreningen Önskeambulansen.
Organisationsnummer 802459-5889. Föreningens namn/logotype och tjänster ska varumärkesskyddas i Blåljusstiftelsens
namn.
Om Stiftelsen avvecklas tar Anna Ask, som privatperson,
över föreningens namn, logotype och tjänster.
§ 20 Linnéuniversitetet - CISA
Lnu är och ska vara en aktiv samarbetspart till Blåljusstiftelsen enligt separat upprättat samarbetsavtal.
§ 21 10 § Stiftelselag (1994:1220)
Blåljusstiftelsen följer föreskrifterna i Stiftelselagen.

öVRIGT
Officiell tidning
Blåljusstiftelsens officiella tidning är Samverkan 112. I
tidningen presenteras regelbundet stiftelsens verksamhet, samarbetspartners och givare. Stiftelsens styrelse tecknar samarbetsavtal med tidningens ägare.
Officiell hemsida
På hemsidan presenteras regelbundet stiftelsens verksamhet,
samarbetspartners och givare. www. blåljusstiftelsen.se
Stiftelsens logotype
Stiftare och medlemmar i rådgivande organ får efter full
betalning använda stiftelsens logotype i marknadsföringssammanhang.
Varumärkesskydd och domännamn
Stiftelsens logotype är varumärkesskyddad liksom domännamnen
www.blåljusstiftelsen.se och www.blåljusstiftelsen.com
Ägare till logotype och domännamn är:
Onroad Communications AB.
När stiftelsen är bildad ska logotype och domännamn bli
stiftelsens egendom.
Upplösning
Om Stiftelsen av någon anledning skulle upphöra, ska Stiftelsens skulder betalas och därefter ska resterande tillgångar
utdelas i enlighet med ändamålet.
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