
 
 

STIFTELSEORDNING 
 
§ 1 
Stiftelsens namn är Gösta Frohms Skogsmullestiftelse och skall ha sitt säte i Stockholm. Stiftelseförordnande är 
upprättat 1 januari 1986 och Stiftelseurkund den 9 februari 1986. 
 
§ 2 
2.1 Stiftelsen är grundad på de tillgångar som Gösta Frohm den 1 januari 1986 anslagit för att såsom självständig 
förmögenhet fortvarande tjäna nedan angivet ändamål. Enligt stiftarens förordnande skall följande stadgar gälla för 
stiftelsen. 
2.2 Stiftelsen får mottaga ytterligare gåvomedel som tillförs stiftelsen för att tjäna dess ändamål eller bestrida dess härför 
avsedda administration och täcka erforderliga omkostnader. 
 
§ 3 
3.1 Stiftelsens ändamål skall vara att främja fostran av barn i den anda och respekt för natur och miljö som legat 
till grund för den av stiftaren skapade Skogsmulleskolan och som kommit till uttryck i hans böcker. Detta sker 
genom att stiftelsen utdelar stipendier till kreativ person, grupp eller förening. 
 
§ 4 
4.1 Stiftelsen förvaltas och företräds av en styrelse bestående av lägst sju, högst nio ledamöter. Val av ledamot sker vid 
ordinarie årsmöte. Mandatperiod är tills vidare såvida inte styrelsen annorlunda bestämmer. Ledamöterna skall vara i 
Friluftsfrämjandet aktivt verksamma personer som är väl förtrogna med Skogsmulleverksamheten. Nyval verkställs av 
styrelsen. Friluftsfrämjandets Riksstyrelse äger att i samråd med stiftelsen utse en styrelserepresentant. 
4.2 Styrelsen väljer inom sig ordförande och övriga funktionärer. 
4.3 Styrelsen har sitt ordinarie årsmöte senast under mars månad då fondens ekonomiska förvaltning presenteras. Val av 
stipendiater sker vid detta tillfälle. Övriga möten äger styrelsen att bestämma antingen genom kallelse av ordförande eller 
av två andra ledamöter. Kallelse till möte skall vara skriftlig och utfärdas senast två veckor före sammanträdet. Från detta 
krav kan bortses om samtliga styrelseledamöter är ense därom. 
4.4 Styrelsen är beslutsför när mer än halva antalet av dess ledamöter är närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den 
mening, om vilken vid sammanträdet de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal den mening som biträds av 
ordföranden. 
4.5 Över styrelsens beslut skall föras protokoll, som skall bära löpnummer och datum. Protokollen skall finnas tillgängliga 
för styrelsens ledamöter hos ordförande eller den han därtill utser. 
4.6 Styrelsen skall hålla reglemente för utdelandet av stipendier aktuellt och fastställa erforderliga förändringar. Styrelsen 
må i övrigt fastställa arbetsordning för sin verksamhet. 
 
§ 5 
5.1 Stiftelsens firma lyder Gösta Frohms Skogsmullestiftelse. Den tecknas av styrelsen eller den eller dem som styrelsen 
utser. 
 
§ 6 
6.1 För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper. Räkenskapsår är kalenderår. 
6.2 Granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper utförs av revisor. 
 
§ 7 
7. Stiftelsens verksamhet är undantagen tillsyn enligt Stiftelselag (1994:1220.9 kap 10 §). 
 
§ 8 
8. Beslut om ändring av stiftelsens stadgar må fattas av styrelsen. Ansökan om permutation ställs till Kammarkollegiet. 
 
§ 9 
9. För beslut om upplösning av Stiftelsen skall gälla vad i § 8 sägs om ändring av stadgarna och skall därvid Stiftelsens 
behållna tillgångar användas för ändamål som så långt som möjligt är likartat med det i § 3 angivna. 
 
Dessa stadgar är senast reviderade i mars 2018. 


