STADGAR
FÖR
STIFTELSEN SVENSKA REVISIONSAKADEMIN
_______________________
Stiftelsens ändamål
§1
Stiftelsen har till uppgift att verka för kunskapsförsörjning och kunskapsutveckling inom
revision, redovisning och sammanhörande områden. Det innebär att stiftelsen skall initiera,
stimulera och stödja;
o
o
o

universitets- och högskoleutbildning inom ovanstående områden.
forskarutbildning inom ovanstående områden.
forskning inom ovanstående områden.

Vidare skall stiftelsen uppmuntra och delta i debatten om revision, redovisning och
sammanhörande områden. Stiftelsen skall med beaktande av de medel som finns tillgängliga
erbjuda möjligheten att söka stipendier för personer verksamma inom revision, redovisning
och sammanhörande områden.
För att bevara akademins och ledamöternas frihet skall inte akademin som helhet uttala sig i
ovanstående frågor.
Förvaltning
§2
Styrelsen skall bestå av 18 ledamöter, där;
sju ledamöter skall utses från svenska och utländska universitet och högskolor
fem ledamöter skall utses från privata revisionsbyråer
två ledamöter skall utses med speciell inblick i revision i offentlig verksamhet
samt
o fyra ytterligare ledamöter skall utses.
o
o
o

Till svensk ledamot skall inväljas person känd för framstående insatser inom området för
stiftelsens verksamhet och som är beredd att verka för stiftelsens ändamål.
Styrelsen kan vid behov utse utländska ledamöter. Till utländsk ledamot kan utses utländsk
medborgare som gjort framstående insatser inom området för stiftelsens verksamhet och som
visat särskilt intresse för att utveckla kontakterna med svensk forskning och svenskt
näringsliv.
§3
Efter det att en första styrelse konstituerats, väljs ny ledamot in i styrelsen av styrelsens övriga
ledamöter. Ledamotsplatsen är personlig på en tid av högst 5 år, med ytterligare en
ledamotsperiod om i normalfallet 5 år. Omval och nyval av ledamöter sker med utgångspunkt i:
o

att tillse kontinuitet i styrelsen

o

att eftersträva en modell för omval och nyval av ledamöter som gör det möjligt
att erfarenheter behålls inom styrelsen.

Ledamot har rätt att efter anmälan utträda ur styrelsen.
Ledamot som ej varit närvarande under de tre senaste sammankomsterna – om inte särskilda
skäl föreligger – anses ha utträtt ur styrelsen. Ledamotskapet upphör när ledamoten skriftligen
underrättas härom.
§4
Styrelsen ansvarar för att en ändamålsenlig organisation och förvaltning inrättas.
Styrelsen väljer inom eller utom sig de övriga funktionärer de finner nödvändiga.
§5
Inom styrelsen skall en ledamot vara ordförande och två vice ordförande.
Ordföranden och de två vice ordförandena skall väljas av styrelsen.
§6
Huruvida arvodes- och kostnadsersättning skall utgå samt storleken på arvode skall beslutas
av styrelsen från fall till fall.
§7
Styrelsen skall hålla minst två sammankomster per år, en vår- och en höstsammankomst.
Ordföranden skall när det behövs kalla styrelsen till extra sammankomst. Kallelse till
styrelsens sammankomst skall med uppgift om förekommande ärenden tillställas samliga
ledamöter minst fjorton (14) dagar före sammankomsten. Ordföranden är skyldig att kalla till
sammanträde inom fjorton dagar efter det att minst en ledamot begärt detta.
§8
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.
§9
Stiftelsens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan bemyndiga någon annan att företräda
stiftelsen och teckna dess firma.
§ 10
Styrelsen är beslutsför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid
sammanträdet eller, vid lika röstetal, den mening som ordförande biträder.
§ 11
Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll som skall justeras av ordförande jämte den
eller de ytterligare personer som vid varje tillfälle därtill utses. Protokollen skall föras i
nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

§ 12
Styrelsen skall vid förvaltning av stiftelsen tillse att dess egendom är förvarad på fullt
betryggande sätt. Styrelsen skall besluta om lämpliga åtgärder för att samla in medel.
§ 13
Styrelsen har att fatta beslut om utbetalning av stiftelsens förmögenhet och av influtna medel.
Räkenskaper och revision
§ 14
För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper. Räkenskapsår skall vara 1/7 - 30/6.
§ 15
Stiftelsen skall vara bokföringsskyldig och skyldig att avsluta den löpande bokföringen med
en årsredovisning.
§ 16
Styrelsens utser revisor och suppleant för denne, vilka båda skall vara auktoriserade.
§ 17
Senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång skall styrelsens förvaltningsberättelse och
föregående års räkenskaper överlämnas till stiftelsens revisor, vilken senast inom fem och en
halv månad efter räkenskapsårets utgång skall avge revisionsberättelse med angivande
huruvida styrelsen förvaltat stiftelsen i enlighet med stadgarna, god stiftelsesed och gällande
lagstiftning. Förvaltnings- och revisionsberättelser skall överlämnas till länsstyrelsen i
Stockholms län, som har att vidtaga eller förordna om vidtagande av åtgärd vartill revisorns
yttrande kan föranleda.
Ändring av stadgar m.m.
§ 18
Ändring av dessa stadgar får beslutas endast av en fulltalig och enhällig styrelse, dock under
förutsättning av att ändringen icke strider mot stiftelsens syfte och ändamål enligt
stiftelseförordandet. Styrelsen får utan tillstånd av en myndighet ändra, upphäva eller
åsiodosätta samtliga föreskrifter i förordnandet och stadgarna förutom ändamålsföreskrifterna.
Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt Stiftelselagen (1994:1220).
Upplösning
§ 19
Stiftelsen kan upplösas om styrelsen ansöker härom enligt då gällande bestämmelser. I
samband härmed skall förordnas angående stiftelsens tillgångar som i första hand bör fortsätta
att tjäna i förordnandet angivet ändamål. Ansökan om upplösning skall föregås av ett beslut
härom, fattat av en enhällig och fulltalig styrelse.
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