Rotarys Läkarbank
STIFTELSEFÖRORDNANDE/STADGAR
§1
Ändamål
Stiftelsen Rotarys Läkarbank har till ändamål att bedriva hjälpverksamhet bland behövande
genom att bekosta läkarverksamhet bland fattiga och sjuka människor i låginkomstländer.
Detta innebär att läkare ställer sig till förfogande för att oavlönade arbeta i dessa länder.
Stiftelsen svarar för kostnaderna i form av resor, traktamenten, utrustning m.m. samt
kostnader för annonsförsäljning och annan verksamhet som är ägnad att tillföra stiftelsen
medel.
§2
Stiftelsens firma
Stiftelsens firma är Stiftelsen Rotarys Läkarbank. I Stiftelsens fältverksamhet utanför Sverige
används beteckningen "Rotary Doctors Sweden".
Stiftelsen är av Rotary International godkänd som flerdistriktsverksamhet med den formella
benämningen 'The Rotary Doctor Bank in Sweden, Districts 2320 - 2410 of Rotary
International'.
§3
Stiftelsens ledning och verksamhet
Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Malmö kommun. Stiftelsen är
registrerad hos Länsstyrelsen i Skåne län under organisationsnummer 846003-5150.
§4
Styrelsens sammansättning, utseende av styrelse och styrelseordförande
Styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter. Därtill kan suppleanter utses.
Alla ordinarie styrelseledamöter väljs av den samlade gruppen av distriktsguvernörer i
Rotarydistrikten 2320-2410 i perioden mellan mars och juni varje år. Styrelsen för Stiftelsen
Rotarys Läkarbank uppdrar åt en representant att samarbeta med guvernörerna och dess
valberedning angående val till styrelsen. Suppleanter väljs av stiftelsens styrelse.
Styrelseledamots mandatperiod ska vara två år för ordinarie och ett år för suppleant. En
ordinarie ledamot kan omväljas två gånger och därför ha uppdrag som ordinarieledamot i
högst sex år.
En av styrelsens ledamöter ska vara ordförande. Styrelsen utser inom sig ordföranden, vice
ordförande, sekreterare och skattmästare.

§5
Styrelsens arbete
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Som styrelsens
beslut ska den mening gälla som mer än hälften av de närvarande röstar för. Vid lika röstetal
äger ordföranden utslagsröst.
Styrelsen sammanträder minst två gånger per år på kallelse av ordföranden och i övrigt när
minst två ledamöter så begär. Kallelse ska skickas till ledamöterna senast två veckor före
sammanträdet med förslag till dagordning senast en vecka före sammanträdet.
§6
Teckning av stiftelsens firma
Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden och en ledamot i förening,
eller den eller de som styrelsen därtill utser.
§7
Räkenskapsår
Stiftelsens verksamhetsår omfattar tiden 1/7 – 30/6 (Rotaryåret).
Stiftelsens styrelse ska senast i september månad varje år avge årsredovisning för det gångna
året innehållande styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning.
§8
Revisor m m
För granskning och revidering av stiftelsens förvaltning och räkenskaper ska utses en
auktoriserad eller godkänd revisor och en likaledes auktoriserad eller godkänd, suppleant för
denne. Revisorn ska så snart det kan ske avge sin revisionsberättelse till RLB:s styrelse.
Kopior av samtliga i årsredovisningen ingående handlingar, liksom avgiven
revisionsberättelse, ska genom styrelsens försorg tillställas samtliga i flerdistriktsprojektet
omfattade distriktsguvernörer.
Revisors samt suppleantens mandatperiod är två år.
Revisor och en revisorssuppleant väljs av den samlade gruppen av distriktsguvernörer i
Rotarydistrikten 2320-2410 i perioden mellan mars och juni varje år.
§9
Ändring av stiftelseförordnande/stadgar
Punkterna 2-8 kan ändras. Ändringsbeslut fattas av styrelsen.

