Livsmedelshandlarna är sedan 1936 förvaltare av en stiftelse som
heter Stickan och som är en understödsfond till Solstickan. Syftet
med Stickan är att hjälpa gamla och sjuka eller andra behövande med
anknytning till livsmedelshandeln i Sverige. Antingen som ägare
eller före detta ägare, anställd eller före detta anställd samt
minderåriga barn och efterlevande till dessa. För en mer detaljerad
genomgång över vilka som kan söka pengar ur stiftelsen Stickan, se
paragraf fyra på nästa sida.
Om du är intresserad av att söka pengar ur Stickan så gör du det
genom att skriva ett brev och berätta om vem du är, vilken koppling
du har till livsmedelshandeln i Sverige, samt varför du söker pengar
och hur mycket. Glöm inte att skriva ditt namn och din adress samt
gärna ett telefonnummer som vi kan nå dig på. Posta sedan brevet
till: info@livsmedelshandlarna.se eller till Stiftelsen Stickan, c/o
Livsmedelshandlarna, 103 29 Stockholm.
Alla inkomna brev behandlas konfidentiellt och beslut om
utbetalningar tas i samband med något av Livsmedelshandlarnas
ordinarie styrelsemöten.

Pär Bygdeson, VD Livsmedelshandlarna

Stadgar för Sveriges Livsmedelshandlareförbunds stiftelse ”Stickan”
(Antagna den 23 september 1936. Ändrade den 14 september 1943 och
den 24 juli 1946 och den 5 september 2011, i det senare fallet efter
tillstånd av Kammarkollegiet den 17 oktober 2011)
§1.
Sveriges Livsmedelshandlareförbunds stiftelse ”Stickan” har till
uppgift att omhändertaga den medel, som för understödsändamål
tilldelas stiftelsen jämlikt § 8 i stadgarna för Stiftelsen
Solstickan och utdela dessa i fall av behov till barn, sjuka och
gamla enligt nedan angivna bestämmelser. Detta stiftelsens ändamål
får icke ändras.
§2.
Stiftelsen ska vara undantagen från tillsyn som angives i lagen den
24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser eller som eljest kan varda
föreskrivet. Tillsyn över stiftelsen utövas av förbundets årsmöte.
§3.
Stiftelsens styrelse utgöres av styrelsen för Sveriges
Livsmedelshandlareförbund. Styrelsen skall hava sitt säte i
Stockholm.
Stiftelsens firma tecknas av styrelsen jämte den eller de personer,
som styrelsen därtill utser.
§4.
Av de medel som stiftelsen erhåller från Stiftelsen Solstickan ska
högst 85 % delas ut till de till Sveriges Livsmedelshandlareförbund
anslutna länsförbundens understödsfonder eller solstickestiftelser.
Vad som återstår skall förvaltas av stiftelsen för att enligt i
dessa stadgar närmare angivna grunder utdelas såsom understöd till
behövande gamla och sjuka köpmän eller affärsbiträden, som äro eller
varit verksamma inom speceri- och livsmedelsbranschen ävensom till
efterlevande make och minderåriga barn till köpman eller
affärsbiträde inom nämnda bransch.
§ 5.
Stiftelsens medel förvaltas av styrelsen, som ska tillse att
densamma hållas insatta i bank eller placeras i sådana
värdehandlingar, som kunna anses erbjuda betryggande säkerhet.
Stiftelsens värdehandlingar skola förvaras i bankfack, till vilket
tillträdesrätt tillkommer de personer styrelsen utser.
§ 6.

Över stiftelsens förvaltning skola föras särskilda räkenskaper,
vilka skola avslutas per kalenderår. Räkenskaperna skola granskas av
Sveriges Livsmedelshandlareförbunds revisorer, till vilka
räkenskaperna jämte styrelsens förvaltningsberättelse senast den 1
påföljande april skola överlämnas.
Revisionsberättelsen skall föredragas å Sveriges
Livsmedelshandlareförbunds årsmöte, som beslutar om ansvarsfrihet
för stiftelsens förvaltning.
§ 7.
Ansökan om understöd direkt från stiftelsen skall ske skriftligen
till stiftelsens styrelse å därför fastställt formulär. Riktigheten
av i ansökan lämnade uppgifter skall styrkas genom åldersbetyg,
senaste debetsedel samt intyg av styrelseledamot eller tjänsteman
inom närmaste köpmannasammanslutning. Före ansökans upptagande till
avgörande skall styrelsen undersöka, huruvida sökanden ansökt om
eller erhåller understöd från någon av de till Sveriges
Livsmedelhandlareförbunds anslutna länsförbundens understödsfonder
eller solstickestiftelser. Understöd utgår för högst ett år i sänder
men kan ånyo sökas av den, som tidigare erhållit understöd.
§ 8.
Ändring av dessa stadgar beslutas på Sveriges Livsmedelshandlareförbunds årsmöte. Dock får ändring av 1 och 8 §§ icke ske.
§ 9.
Därest Sveriges Livsmedelshandlareförbund skulle upplösas, skall
förvaltningen av stiftelsens medel övertagas av en styrelse, som
utses av Sveriges Köpmannaförbund och som må äga överlämna
förvaltningen till en styrelse, som utsetts av eventuellt nybildad
sammanslutning av speceri- och livsmedelshandlare.
Därest stiftelsen anses böra upplösas, skall dess kapitel överlämnas
till Stiftelsen Solstickan för förvaltning i enlighet med dess
stadgar, dock med villkor, att behövande gamla och sjuka köpmän inom
speceri- och livsmedelsbranschen samt deras änkor och efterlevande
minderåriga barn skola äga företräde till understöd.

