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§ 1 Stiftelsen benämnes Stiftelsen World’s Children’s Prize Foundation.  Den skall 

vara en verksamhetsstiftelse med säte i Stockholm, Stockholms län. 
 
 
§ 2 Stiftelsen har till ändamål att bidra till att unga människor i hela världen ges 

utbildning för att kunna växa som världsmedborgare (Global Citizens) med 
utgångspunkt i principerna om barnets rättigheter och på grundval av ett 
demokratisk synsätt. Detta innebär att stiftelsen skall  
 
2.1  verka för att alla barn i världen skall få särskild utbildning och 
praktiska kunskaper om sina rättigheter, så att de i sina liv och i det lokala 
samhället skall kunna förverkliga FNs konvention om barnets rättigheter (1989); 
 
2.2 verka för att barn från olika länder och kulturer skall kunna växa som 
världsmedborgare och få möjlighet att studera tillsammans och därigenom lägga 
grund för ömsesidig respekt, ett demokratiskt förhållningssätt, fredsvilja och 
internationellt utbyte; 
 
2.3  stärka barns möjlighet att göra sina åsikter hörda och ge dem en 
grundval och plattform för att verka för barnets rättigheter; 
 
2.4  verka för lärande om hur barns deltagande i demokratiska 
beslutsprocesser kan stimuleras och fördjupas; samt  
 
2.5 genom barns aktiva medverkan bidra till social, ekonomisk och 
miljömässigt hållbar utveckling på lokal, nationell och global nivå.  

 
 
§ 3 Stiftelsens verksamhet 
 

3.1 Stiftelsens ändamål skall uppnås genom att  
  
3.1.1 utveckla, stödja och tillhandahålla läromedel och arbetsformer som 
främjar kontakter mellan barn världen runt genom tidningar, Internet och 
annorledes;  
 
3.1.2 förmedla kunskap till barn runt om i världen om the World’s Children’s 
Prize for the Rights of the Child och de principer som ligger bakom priserna och 
prisprocessen och  
 



 

3.1.3      genom informationsarbete och utbildning göra det möjligt och 
meningsfullt för barn runt om i världen att delta i omröstningen om ett av 
priserna genom barnens deltagande i världsomröstningen Global Vote;  
 
3.1.4      årligen dela ut ett eller flera pris inom ramen för The World’s Childrens 
Prize for the Rights of the Child.   
 
3.1.5 överta den verksamhet – World’s Children’s Prize for the Rights of the 
Child med tillhörande process - som för närvarande bedrivs av Föreningen 
Barnens Värld.  
 
3.2 Verksamheten skall organiseras så att den blir väl förankrad över hela 
världen. I detta syfte skall stiftelsen kunna registrera skolor, barngrupper och 
enskilda barn som Global Friend. Organisationer, såsom skolmyndigheter, andra 
myndigheter, frivilliga organisationer, institutioner, företag och individer, som 
vill stödja verksamheten och/eller samarbeta med stiftelsen och som ställer sig 
bakom stiftelsens målsättning och grundläggande principer, kan registrera sig 
som Adult Friend.  
 
I förhållande till Global Friends skall stiftelsens verksamhet bedrivas så att den 
engagerar barn runt hela världen och vara öppen för alla. Varje barn och varje 
skola i hela världen skall ha rätt att registrera sig som Global Friend.  
 
3.3 Med beaktande av långsiktighet i förvaltningen av stiftelsens tillgångar, 
skall stiftelsen sträva efter att  
 
3.3.1 öka stiftelsens tillgångar genom mottagande av donationer och gåvor, 

genom stöd från sponsorer och annorledes och genom att bedriva 
insamlingsverksamhet; 

 
3.3.2 årligen avsätta del av stiftelsens avkastning som bidrag till The World’s 

Children’s Prize for the Rights of the Child; 
 

3.3.3 så liten del som möjligt av avkastningen skall användas för 
administration av verksamheten. 

 
3.3.4 En förutsättning för att stiftelsen skall kunna motta stöd från en 

samarbetspartner, donator eller sponsor, är att denna skall uppfylla 
kraven i den etiska kod för finansiellt stöd som stiftelsen skall upprätta. 
Det åligger stiftelsens styrelse att löpande följa upp att de som lämnar 
finansiellt stöd uppfyller kraven i stiftelsens etiska kod.       

 
 
§ 4 Stiftelsen skall vara religiöst och partipolitiskt obunden. 
 
 
§ 5 Stiftelsens verksamhet skall finansieras genom stiftelsens medel, samt genom 

donationer, verksamhetsbidrag, gåvor och bidrag till The World’s Children’s 
Prize for the Rights of the Child från nationella och internationella finansiärer 
enligt vad som angivits ovan.  



 

 
 Stiftelsen skall ha rätt att äga aktier och andelar i näringsdrivande aktiebolag och 

andra juridiska personer, med beaktande av vad som sägs i § 3.3.4, för att 
därigenom kunna utnyttja stiftelsens immateriella tillgångar, varumärken och 
liknande utvecklingsresultat och dess kompetens och därigenom tillföra 
stiftelsen intäkter. 

 
 
§ 6 Stiftelsens angelägenheter och förvaltningen av dess tillgångar handhas av en 

styrelse om minst sju och högst elva ledamöter som inom sig utser ordförande. 
Styrelseledamöter utses för en tid av tre år, och kan omväljas. Nya 
styrelseledamöter utses av styrelsen. Ledamöter skall utses på grundval av sin 
personliga kompetens och förväntade förmåga att tillföra styrelsen erfarenhet 
och överblick i frågor som berör stiftelsens ändamål.  

 
 Den första styrelsen skall bestå av: 
 

Mark Drewell, Geoff Tudhope, Trond Waage, Clara Hellner Gumpert, Eva 
Reimers, Björn Larsson och Magnus Bergmar. 

  
 
§ 7 Styrelsen ansvarar för att stiftelsens tillgångar förvaltas på ett långsiktigt och 

betryggande sätt.    
 

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. Ordförande är skyldig att kalla till 
sammanträde inom 14 dagar efter ledamots begäran om att sammanträde skall 
hållas. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som justeras av 
ordföranden och minst en annan ledamot. 

 
 Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är 

närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som biträds av mer än 
hälften av antalet närvarande ledamöter. Vid lika röstetal gäller den mening som 
ordföranden biträder.   

 
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 ledamöter äger rätt till skäligt arvode och till ersättning för med 
uppdraget förenade kostnader. I den mån särskilt uppdrag anförtros 
styrelseledamot skall särskild ersättning kunna utgå för detta.   

 
 
§ 10 Styrelsens förvaltning skall granskas av minst en auktoriserad revisor. 
 
 
§ 11 Styrelsen äger fatta beslut om förvärv, försäljning och belåning av fast egendom, 

liksom om upptagande av krediter. Stiftelsens medel placeras på ett betryggande 
sätt efter riktlinjer från styrelsen. 

 
 
§ 12  Ändringar av dessa stadgar kan beslutas av stiftelsens styrelse jämlikt 6 kap. 1 § 

Stiftelselagen (SFS 1994:1220). 
 
 


