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Stadgar för Stiftelsen Samefolket
§1

Stiftelsens grundande

Stiftelsen Samefolket är grundad på medel som tillförts stiftelsen genom anslag ur
Samernas kulturråd.
§2

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har till ändamål att utge tidskriften Samefolket och andra skrifter inom
ramen för tidskriftens syfte samt att förmedla information via Internet. Stiftelsen är ett
gemensamt organ för Svenska Samernas Riksförbund (SSR) och Riksorganisationen
Same Ätnam (SÄ).
§3

Tidskriften Samefolket

Syftet med tidskriften är främst att
-

§4

vara språkrör för samerna och förbindelseorgan mellan samegrupper,
sprida kännedom till olika samhällsorgan och till en vidare allmänhet om
samernas kultur och näringar,
vara ett forum för diskussion om samernas förhållanden ur social, ekonomisk,
kulturell och juridisk synpunkt samt följa och bevaka utvecklingen inom dessa
områden,
införa artiklar på samiska,
genom sitt innehåll, tjäna utbildning och undervisning på olika nivåer.
Målsättning

SSR:s resp SÄ:s målsättningsprogram bör vara vägledande för tidskriften.
§5

Styrelsen

Stiftelsen förvaltas och företrädes av en styrelse, som är stiftelsens beslutande organ
och har sitt säte i Östersund eller där SSR:s och SÄ:s styrelser bestämmer.
Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och fem personliga suppleanter, av
vilka tre ordinarie och tre suppleanter utses av SSR samt två ordinarie och två
suppleanter utses av SÄ.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
Tidskriftens redaktörer ska kallas och äger rätt att deltaga i styrelsens sammanträden
men ingår inte som ledamöter i styrelsen och äger inte rösträtt i styrelsens beslut.
Såsom styrelsens beslut gäller den mening, för vilken flertalet av de på
styrelsesammanträdet närvarande röstat. Vid lika röstetal, gäller den mening som
företrädes av ordföranden.
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Styrelsen är beslutför om fyra ledamöter är närvarande.
Styrelsen ska sammanträda minst vid ett ordinarie årssammanträde. Eller då så
befinnes lämpligt på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter så begär.
Kallelse till årssammanträde ska vara styrelsemedlem tillhanda senast två veckor före
ordinarie årssammanträde. Kallelse till annat sammanträde kan ske på kortare tid om
styrelsen är ense därom.
Ordinarie årssammanträde ska hållas senast före den 15 april.
Vid ordinarie årssammanträde ska följande ärenden behandlas (obligatoriska):
-

Fastställande av balans- och resultaträkning för sistförflutet räkenskapsår
Föredragning av revisionsberättelse
Fastställande av budget för nästkommande räkenskapsår
Beslut enligt § 12, tredje stycket
Beslut om firmateckning

Styrelsen utses för tre år i taget.
Styrelsen redovisar för sin förvaltning inför SSR:s och SÄ:s respektive landsmöten.
§6

Firmateckning

Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen därtill utser.
§7

Ansvarig utgivare

Stiftelsens styrelse utser ansvarig utgivare.
§8

Tidskriftens finansiering

Kostnaderna för utgivning av tidskriften Samefolket ska finansieras med medel
influtna i form av prenumerations- och annonsintäkter samt årliga anslag över
riksstaten och från SSR, SÄ, samebyar och sameföreningar samt vissa fonder.
§9

Tidskriftens redaktion och redaktörer

Tidskriften ska ha en redaktion. Stiftelsens styrelse utser redaktörer, varav en
huvudredaktör. Stiftelsens tillgångar ställs till huvudredaktörens förfogande,
huvudredaktören äger beslutanderätt om disponering av stiftelsens tillgångar inom
ramen för av huvudredaktören upprättad och av styrelsen, för varje räkenskapsår,
fastställd intäkts- och kostnadsbudget för tidskriften.
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Huvudredaktören äger, i samråd med redaktionen, beslutanderätt i frågor rörande
tidskriftens utgivning inom ramen för vad som i § 3 angivits som syfte med
tidskriften och med iakttagande av stadgandet i § 4.
Huvudredaktören äger, i samråd med redaktionen, beslutanderätt i frågor rörande
anställning av redaktionella och andra medhjälpare inom ramen för vad den
fastställda kostnadsbudgeten medger.
Huvudredaktören har skyldighet att inhämta styrelsens mening i frågor av ekonomisk
art om det avser engagemang, som sträcker sig utanför budgetens ram, och i frågor
rörande mer omfattande ändringar i tidskriftens utgivning.
§ 10

Räkenskapsår

Stiftelsens räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.
§ 11

Disponering av överskott

Eventuella överskott i stiftelsens bokslut ska i sin helhet överföras till nästa
räkenskapsår.
§ 12

Val av revisorer

SSR:s och SÄ:s styrelser beslutar om förslag till länsstyrelsen av revisorer.
Länsstyrelsen utser en revisor för stiftelsen och en revisorssuppleant, vilka båda ska
vara auktoriserade.
Revisor och revisorssuppleant utses för ett år i taget.
Stiftelsens styrelse har att före utgången av den tid, för vilken revisor och revisorssuppleant blivit utsedda, hos länsstyrelsen påkalla utseende av revisor och revisorssuppleant för tiden därefter.
§ 13

Revision

Stiftelsens räkenskaper ska senast den 1 mars överlämnas till stiftelsens revisor.
Revisorn ska därefter senast den 15 mars till styrelsen överlämna sin
revisionsberättelse.
§ 14

Beslut om ansvarsfrihet

Beslut i fråga om ansvarsfrihet meddelas av SSR:s resp SÄ:s landsmöten.
§ 15

Tillsyn

Stiftelsen ska vara undantagen tillsyn av länsstyrelsen.
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§ 16

Stadgeändringar och upplösning

Ändringar i dessa stadgar, som dock ej må avse stiftelsens ändamål, ska fastställas av
länsstyrelsen.
Sådan stadgeändring, ävensom upplösning av stiftelsen, kan endast ske efter beslut
därom vid två på varandra följande sammanträden i SSR resp SÄ, varav det ena ska
vara, för SSR:s del dess landsmöte och för SÄ:s del dess landsmöte. SSR:s resp SÄ:s
landsmöten kan vara ordinarie eller extra.
Om upplösning sker i samband med nedläggning av tidskriften Samefolket ska
befintliga tillgångar överlämnas till annat ändamål som befrämjar informationen om
samernas sociala, ekonomiska och juridiska förhållanden och samisk kultur.
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