
Sidan 1 (av 2) 

 

Stadgar för Stiftelsen Hillesgårdspriset 

§ 1. Stiftelsens firma är Hillesgårdspriset. Stiftelsens säte är i Klippans kommun, Sverige. 

§ 2. Stiftelsen Hillesgårdspriset har till ändamål att genom utdelande av Hillesgårdspriset 

till enskilda personer eller grupper, organisationer och företag stödja en långsiktig och 

konstruktivt omdanande samhällsutveckling som får sin kraft ur en öppet uttalad eller 

implicit vision av tilltro till människans sanna och kärleksfulla natur. En tilltro som 

manifesteras i verksamheter inriktade på att utveckla och befästa riktiga relationer 

människor emellan (i deras olika konstellationer) samt till djur och natur genom att frigöra 

och förvalta människans förmåga till ett långsiktigt ansvarstagande underbyggt av 

egenskaper som medkänsla, ödmjukhet och mod. Men också av den insiktsfulla förståelse 

och förmåga att förlåta som befriar från ett problematiskt förflutet. Pris kan också lämnas 

till forskning relaterad till vidgandet av kunskapen om människans sanna natur.  

Stiftelsens ändamål kan därutöver uppfyllas genom till prisutdelandet relaterade 

informations- och utbildningsinsatser samt liknande kompletterande verksamheter. 

Stiftelsens förmögenhet ska förvaltas enligt de högt ställda krav som rimmar med andan i 

Hillesgårdspriset och Stiftelsen Hilarion HOH:s verksamhet. 

§ 3. Stiftelsens styrelse ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter. Styrelsen utses och 

entledigas av Stiftelsen Hilarion. En av ledamöterna utses av Stiftelsen Hilarion HOH till 

styrelsens ordförande.  

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller om styrelseledamot så begär. 

Styrelsen är beslutsför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. 

Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden, utom vid val som avgörs 

genom lottning.  

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll på ansvar av ordföranden. Protokollen ska 

justeras av ordföranden och en utsedd justeringsperson. 

§ 4. Det åligger styrelsen att förvalta stiftelsens tillgångar samt utöva dess verksamhet. 

Styrelsen ska årligen avge berättelse över årets verksamhet samt lämna ekonomisk rapport. 

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december. 

Styrelsen utser den eller de personer inom eller utom styrelsen som äger rätt att teckna 

stiftelsens firma.  

§ 5. Stiftelsens räkenskaper ska årligen granskas av revisor utsedd av styrelsen.  

§ 6. Styrelsen utser en jury som årligen sammanträder och väljer pristagare bland inkomna 

nomineringar. Till jury utses minst sju och högst 15 personer. Jurymedlem kan utses för 

bestämt antal år och styrelsen utser dess efterträdare vid avgång eller entledigande. 



Sidan 2 (av 2) 

 

Juryn sammankallas av stiftelsens styrelse. Styrelseledamot i stiftelsen kan samtidigt vara 

jurymedlem. 

Juryns beslut ska godkännas av styrelsen för att vara giltigt. 

§ 7. Innehållet i dessa stadgar kan ändras efter beslut av Stiftelsen Hilarion HOH, och med 

beaktande av det som regleras i Stiftelselagen 6 kap. (1994:1220). Ändring av §2 får 

endast ske om särskilda skäl uppstår, och blir inte gällande utan Kammarkollegiets 

tillstånd. 

§ 8. Stiftelsen ska stå under Länsstyrelsens tillsyn och vara underkastad Stiftelselagen 

(1994:1220).  

 

Dessa stadgar fastställs av stiftarna vid Stiftelsen Hillesgårdens bildande  


