Undertecknad Stefan Sinko bildar härmed stiftelse enligt följande
Stiftelseurkund

1. Stiftelsens namn
Stiftelsens namn skall vara ”Stiftelsen för fallskärmshoppningens bevarande
i Östersund och Jämtland”.
2. Bakgrund
Fallskärmshoppning är en verksamhet som har en stark tradition i
Jämtland, där landets första fungerande fallskärmsklubb grundades.
Att hoppa fallskärm ger en fantastisk, obeskrivlig frihetskänsla. Priset
man betalar är utbildning och att konfrontera sina rädslor. När man
lyckas, utövarens självkänsla stärks, en helt ny livskvalité infinner sig.
Det är vad som hänt mig, och jag hoppas kunna hjälpa andra att
uppleva samma sak.
Fallskärmshoppning bedrivs idag i Sverige inom klubbar som är samtidigt
frivilliga försvarsorganisationer. Fallskärmshoppning som aktivitet är alltså
viktigt också för Rikets försvar.
Citat från Fallskärmsförbundets hemsida:
Fallskärmshoppning i Svenska Fallskärmsförbundets regi – en viktig
verksamhet för svenska specialförband!
Fallskärmshoppningen som idag, genom våra lokala föreningar, bedrivs i
Svenska Fallskärmsförbundets (SFF) regi är en utveckling av militär
fallskärmshoppning. Ursprungligen hoppade fallskärm endast inom ramen
för försvarsmaktens verksamhet, något som tog en vändning 1956 då
det första civila fallskärmshoppet genomfördes av befäl vid
fallskärmsjägarskolan som bestämde sig att utöva den blivande sporten
även på fritiden.
Vårt arv från den militära verksamheten och det faktum att
fallskärmshoppning än idag är ett viktigt redskap för våra specialförband
gör fallskärmshoppning till en given frivilligverksamhet och våra klubbar
till givna frivilligorganisationer. Som frivilligorganisation har vi uppgifter så

som att grundutbilda militärt utbildade fallskärmshoppare till civila
fallskärmshoppare, detta för att de ska kunna bibehålla och även
utveckla sin kompetens inom fallskärmshoppning något som gör dem
fortsatt användbara i insatsorganisationen. Vi ansvarar även för ett stort
antal instruktörsutbildningar och vi tror oss kunna vara ett framtida
utbildningsstöd i exempelvis grundutbildning av kadetter. För SFF är det
självklart att Försvarsmaktens värdegrund och slagordet ÖRA (Öppenhet
Resultat Ansvar) genomsyrar även vår verksamhet!

3. Stiftelsens ändamål
Denna stiftelse skall förvaltas med det övergripande syftet att det även
i framtiden skall vara möjligt för att hoppa fallskärm i
Östersund/Jämtland samt att bevara den tradition av ideellt syftande
fallskärmsverksamhet som från 1958 till dags dato bedrivits inom ramen
för Östersunds fallskärmsklubb.
Som uttryck för ovanstående övergripande syfte skall stiftelsens medel
delas ut till föreningar eller fysiska personer som åtar sig i ansökan,
samt lämnar tillfredsställande garantier, om att de använder medlen till
fallskärmshoppning som ska utföras i Jämtland.
Summan som finns tillgänglig att delas ut till sökande skall vara
fastställd av Stiftelsens Styrelse före 15/3 varje år, enligt nedan:
Minst 80 procent av vinsten som Stiftelsen genererat delas ut i enlighet
med ändamålet. Med vinst menas realiserade vinster vid försäljning av
värdepapper samt utdelat kapital efter att kapitalskatt erlagts.
Därutöver får utdelning ske om tillgångarnas värde överstiger 25
prisbasbelopp. Då får så mycket som 10 procent av tillgångarna delas
ut, varvid således tillgångarnas värde efter utdelning på denna grund
inte får vara lägre än 22 prisbasbelopp.

4. Förvaltning:
Stiftelsens medel skall förvaltas enligt följande:
Medel skall placeras i aktier som är noterade på Sv LargeCap, Sv
MidCap , Sv SmallCap eller motsvarande marknadsplatser på världens
börser enligt styrelsens bedömning. Placering får även ske i
aktieindexbundna noterade fonder såsom exempelvis, XACT-BULL och
XACT-BEAR.
Tillgångarna får inte belånas.
Tillgångarna får ej placeras så att innehavet i ett enskilt aktiebolag
utgör mer än 20 procent eller 30 procent i en enskild noterad fond
beräknat utifrån stiftelsens totala tillgångar, utan hänsyn till latent
skatteskuld. Denna regel gäller dock först om tillgångarna överstiger
150000 kronor.

Styrelsens omkostnader får inte överstiga 1 % av vinsten.

5. Stiftelsens styrelse
Stiftelsen skall ha en styrelse bestående av tre personer:
Skulle någon styrelseledamot önska utträda ur styrelsen så skall denne
och övriga styrelseledamöter utse ny ledamot i den avgåendes ställe.
Skulle den avgående vara förhindrad att delta i sådant nyval så skall
ersättaren utses av övriga ledamöter.
Styrelsen får uppdra åt enskild styrelseledamot eller annan att svara för
förvaltningen av stiftelsens tillgångar.
Styrelsen beslutar i frågor som rör utdelning enligt stiftelsen ändamål. I
denna verksamhet får styrelsen ingå de avtal och infordra de dokument
som behövs.
Utbetalning och/eller överföring av kontanta medel till annat bankkonto
får ske enbart med personligt deltagande/närvaro, eller fullmakt, från alla
tre styrelsemedlemmar om inte dokumenterat förhinder föreligger enligt
ovan(exempelvis sjukdom).
Undertecknad, Stefan Sinko 670816-2679, skall vara ledamot i styrelsen
och ordförande.
Övriga ledamöter skall vara Jonas Nilsson 830131-8211 och Henrik
Andersson 690122-8210.
Vi är alla tre införstådda med vårt ansvar i att förvalta stiftelsens
förmögenhet.
STEFAN SINKO

HENRIK ANDERSSON

JONAS NILSSON

Egendomsavskiljande
Som en grundplåt till ovan angiven Stiftelse för Fallskärmshoppningens
bevarande i Östersund och Jämtland överlämnar jag, Stefan Sinko, härmed
till stiftelsen ett penningbelopp om 20 000 kr.
Pengarna kommer att sättas in på Stiftelsens konto så fort
Länsstyrelsen möjliggör detta i praktiken genom att utfärda ett
organisationsnummer som är förutsättningen för öppnande av ett sådant
konto.
I och med detta dokument bör summan anses vara Stiftelsens
egendom.
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