Barnkoloniverksamheten började
år 1915 på initiativ av
Broder Hugo Brusewitz.

Stadgar
för
Stiftelsen Odd Fellows Barnkoloni
Antagna den 28 oktober 1942 och ändrade genom beslut av i§ 12 omnämnda Representantskap den 28 oktober 1970, 12 juni
1973, 24 maj 1984 samt 27 januari 1997, 31 mars 2008 samt 23 februari 2010.

§ 1.
Stiftelsen har till ändamål att fortsätta den barnkoloniverksamhet, som bedrivits av Odd Fellow
institutionerna i Göteborg sedan år 1915. Den har till syfte att bereda sommarvistelse på landet för
behövande barn i enlighet med Styrelsens godkännande.
§ 2.
Stiftelsens angelägenheter handhaves av Stiftelsens Representantskap bestående av en ledamot från
varje Odd Fellow-institution, som så önskar och samtidigt lämnar bidrag. Institution utom Odd Fellow
Orden, som lämnar bidrag av betydande storlek till verksamheten, kan utse ledamot i
Representantskapet, om Representantskapet så beslutar. Varje ledamot skall ha en ersättare, som
träder in vid ledamots frånvaro.
§ 3.
Representantskapet, som har sitt säte i Göteborg, utser en Styrelse på åtta personer med en
mandattid av två kalenderår.
Styrelsen ska handha driften över kolonin och bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare,
kassör och fyra övriga ledamöter varav Svenska Storlogen har möjlighet att utse två.
Styrelseledamöterna väljes så att ordförande och sekreterare inte utses samtidigt som kassören.
Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.
Vidare väljer Representantskapet inom sig en valberedning, bestående av tre personer.
Valberedningen väljes på två kalenderår.
Intendent kan väljas utanför Representantskapet.
§4.
Representantskapet sammanträder minst två gånger årligen (i februari och oktober månader).
Dessutom hålles extra sammanträde när minst två av Representantskapets medlemmar gör
framställning därom. Representantskapets sammanträden leds av Styrelsens ordförande.
Representantskapet är beslutsmässigt när minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika
röstetal äger ordföranden utslagsröst.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokollet justeras av ordföranden och en vid sammanträdet
utsedd justeringsman.
Protokollet tillsändes samtliga i Representantskapet och Styrelsen. Detta gäller även protokoll från
Styrelsens sammanträden.

§ 5.
Skriftlig kallelse till såväl ordinarie som extra sammanträde utfärdas av ordföranden och skall vara
avsänd minst femton dagar före sammanträde.
§ 6.
Vid varje års första sammanträde med Representantskapet företages val av styrelseledamöter enligt
§3 samt görs förberedelser avseende verksamheten för det löpande året.
§ 7.
Stiftelsens inkomster består huvudsakligen av bidrag från Storlogen, Rebeckarådet, Brödraläger,
Rebeckaläger, Brödraloger, Rebeckaloger samt bidrag från enskilda institutioner och personer.
§ 8.
Stiftelsens firma tecknas av två av Styrelsens ordinarie ledamöter i förening.
§ 9.
Stiftelsens räkenskaper skall årligen den 31 december sammanföras i fullständigt bokslut, vilket skall
vara verkställt den 15 februari påföljande år, före årets första möte med Representantskapet.
§ 10.
För granskning av Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall utses två revisorer varav en skall vara
kvalificerad. Dessa väljs på två kalenderår.
Revisionen skall vara avslutad och berättelsen däröver avlämnad till Styrelsen före mars månads
utgång.
Revisorerna har att fatta beslut om ansvarsfrihet.
§ 11.
Styrelsen skall, så snart revisionsberättelsen inkommit, tillställa berörda Odd Fellow-institutioner,
bestyrkt avskrift av förvaltnings- och revisionsberättelse.
§ 12.
Ändring av dessa stadgar samt fråga om upplösning av Stiftelsen skall beslutas av
Representantskapet. För beslutsmässighet erfordras att minst hälften av röstberättigade medlemmar
är närvarande och att minst tre fjärdedelar av de närvarande är ense om beslutet.
§ 13.
Skulle Stiftelsen upplösas, skall Representantskapet besluta om användning av Stiftelsens tillgångar
för ändamål, som denna Stiftelse främja.
§ 14.
Stiftelsen skall enligt stiftarnas föreskrifter vara undantagen sådan tillsyn, som omförmäles i lagen av
den 24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser samt gällande stiftelselag.
Göteborg den 23 februari 2010.

