STADGAR FÖR RIGHT LIVELIHOOD AWARD STIFTELSEN

1. Stiftelsens namn är RIGHT LIVELIHOOD AWARD STIFTELSEN. Stiftelsen har sitt säte
i Stockholm, Sverige.
2. Stiftelsen har till ändamål att medelst utdelande av Right Livelihood pris främja
vetenskaplig forskning, undervisning, folklig kunskap och praktisk verksamhet
- som bidrar till en ekologisk balans i världen
- som syftar till att undanröja materiell och andlig fattigdom i världen
- som bidrar till en varaktig fred och rättvisa i världen
samt även fortlöpande stödja och rapportera om de projekt som erhållit sådant pris.
3. Stiftelsens förvaltning handhas av en styrelse bestående av sex ledamöter. Styrelsen
utser inom sig en ordförande.
4.* Det åligger styrelsen att förvalta stiftelsens tillgångar samt utöva dess verksamhet.
Styrelsen ska årligen avge berättelse över årets verksamhet samt lämna ekonomisk
rapport.
Styrelsen utser den eller de personer inom eller utom styrelsen som äger rätt att teckna
stiftelsens firma.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen beslutar genom
majoritetsbeslut. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Vid val skiljer dock
lotten.
5. Stiftelsens räkenskaper skall årligen granskas av revisor utsedd av styrelsen.
6. Styrelsen utser en jury som årligen sammanträder och väljer pristagare bland
nomineringar. Till jury utses minst 7 och högst 15 personer, om möjligt med
representanter från alla världsdelar.
Juryn sammankallas av stiftelsens styrelse. Styrelseledamot i stiftelsen kan samtidigt
vara jury-medlem. Jury-medlem kan utses för bestämt antal år och styrelsen utser dess
efterträdare vid avgång.
Juryns beslut ska godkännas av styrelsen för att vara giltigt.
7. Innehållet i dessa stadgar kan ändras efter beslut av enig styrelse. Innehållet i 2 skall
dock vara orubbligt.
8. Stiftelsen ska stå under länsstyrelsens tillsyn enligt 1929 års lag om tillsyn över
stiftelser.
***

* I Right Livelihood Award Stiftelsen ingår även kapitalet för Right Livelihood Stiftelsen
som genom permutation 1993-02-16 uppgått i Right Livelihood Award Stiftelsen.

