Stadgar för
Stiftelsen Gapminder
Fastställda genom stiftelseförordnande den 25 Februari 2005

§1

Stiftelsen benämnes Stiftelsen Gapminder. Den skall vara en verksamhetsstiftelse
med säte i Stockholm, Stockholms län.

§2

Stiftelsens syfte är att bidra till bärkraftig global utveckling och uppfyllande av
Förenta Nationernas milleniemål genom ökad användning och förståelse av statistik
och annan information om social, ekonomisk och miljömässig utveckling på lokal,
nationell och global nivå.

§3

Stiftelsens syfte skall uppnås genom att
(1) använda och utveckla informationsteknologi för lättbegriplig visualisering av
statistik och annan information
(2) äga, skydda och fritt sprida utvecklingsresultaten
(3) tillsammans med olika samarbetspartners använda utvecklingsresultaten för att via
Internet och andra medier göra statistik och annan information om utveckling
tillgänglig och begriplig för breda användargrupper.

§4

Stiftelsen skall vara religiöst och politiskt obunden.

§5

Stiftelsens verksamhet skall finansieras genom bidrag från nationella och
internationella organisationer som önskar bidra till att breda användargrupper får fri
och oberoende tillgång till lättbegriplig information om global, nationell och lokal
utveckling.
Stiftelsen skall därutöver kunna skapa intäkter till sin verksamhet genom att utnyttja
stiftelsens utvecklingsresultat och kompetens för försäljning av tjänster och licenser
på utvecklingsresultaten.
Stiftelsen skall ha rätt att äga aktier och andelar i näringsdrivande aktiebolag och
andra juridiska personer för att därigenom kunna utnyttja stiftelsens
utvecklingsresultat och kompetens och tillföra stiftelsen intäkter.
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§6

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse om minst fem och högst sju
ledamöter som inom sig utser ordförande. En av styrelsens ledamöter skall utses av
grundarna, så länge någon av dem är i livet. Övriga styrelseledamöter utses av
styrelsen. Ledamöterna ska ha erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete,
forskning samt av olika former för tillhandahållande av fri och obunden information
och statistik.
Den första styrelsen ska bestå av:
Ambassadör Gun-Britt Andersson, Paris
Professor Christer Gunnarsson, Lunds Universitet
Professor Bo Sundgren, Handelshögskolan i Stockholm
Professor Hans Rosling, Karolinska Institutet, Stockholm
Professor Hans Wigzell, Karolinska Institutet, Stockholm

§7

Det åligger styrelsen att föra räkenskaper, att för varje räkenskapsår utarbeta en
budget och efter årets slut upprätta årsredovisning i enlighet med stiftelselagens krav.
Räkenskapsår skall vara kalenderår och senast den 30 april varje år skall
årsredovisningen vara upprättad.

§8

Styrelsen sammanträder minst två gånger per år på kallelse av ordföranden eller på
begäran av minst en ledamot.
Vid möte senast den 30 april varje år åligger det styrelsen att fastställa
verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning för det gångna
verksamhetsåret.
Vid styrelsemötet under perioden september till december åligger det styrelsen att
fastställa verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

§9

Styrelsens förvaltning skall granskas av minst en auktoriserad revisor.

§ 10

Styrelsen äger fatta beslut om förvärv, försäljning och belåning av fast egendom,
liksom om upptagande av krediter. Stiftelsens medel skall på ett betryggande sätt
göras räntebärande.

§ 11

Ändringar av dessa stadgar kan beslutas av stiftelsens styrelse jämlikt 6 kap. 1 §
Stiftelselagen (SFS 1994:1220).
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