Författningssamling
Antaget av kommunfullmäktige, 1991-10-11
Senaste ändring: 1998-03-20

Stadgar för Stiftelsen Träcentrum Nässjö
Stiftelsens benämning
1§ Stiftelsens benämning skall vara ”Stiftelsen Träcentrum Nässjö”.
Stiftelsens medel
2§ Stiftelsens medel består av anslagen egendom avsedd att såsom självständig förmögenhet fortfarande
tjäna stiftelsens ändamål.
Stiftelsekapitalet skall totalt uppgå till minst 750.000 kronor.
Respektive donators stiftelsekapital beräknas till 500 kronor per omsatt miljon kronor, dock lägst 2.500
kronor per företag.
Vid utträde ur stiftelsen återfås ej stiftelsekapitalet.
Nässjö kommuns stiftelsekapital uppgår till 175.000 kronor.
Vid upplösning av stiftelsen skall stiftelsekapitalet anses förverkat.
Stiftelsens ändamål
3§ Stiftelsens ändamål enligt stiftarens förordnande skall tillförsäkras genom
- utbildnings- och kunskapsspridning
- metod- och produktutveckling
- marknadsföring, designutveckling och datoranvändning
- utställningar och konferenser
- kunskap och resursbank
Stiftelsen kan på sikt äga och förvalta lokaler för sitt ändamål.
Styrelsens säte
4§ Styrelsen skall ha sitt säte i Nässjö.
Styrelsen
5§ Styrelsen skall ha 5-7 ledamöter. Nomineringen av styrelseledamöter och dess ersättare görs av
donatorerna. Styrelsen väljs vid huvudmannastämman. Ordförande skall vara en av de ordinarie
ledamöterna.

Handhavanden av stiftelsens angelägenheter
6§ Stiftelsens angelägenheter skall handhavas av styrelsen eller av dem styrelsen har bemyndigat därtill.
Firmatecknare
7§ Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de styrelsen utser.
Räkenskaper
8§ Styrelsen åligger att före räkenskaper över stiftelses tillgångar och skulder, samt inkomster och utgifter.
Styrelsen skall årligen avsluta räkenskaperna samt två månader efter räkenskapsårets slut till
huvudmannastämman överlämna dels räkenskaperna, dels berättelse huru stiftelsens ändamål under året
blivit främjat.
Styrelsen skall i övrigt iakttaga vad lagen föreskriver om stiftelse urkunder, penningar och värdehandlingar
m.m.
Räkenskapsår
9§ Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.
Revision
10§ Revision skall ske genom tvår revisorer av vilka minst en skall vara auktoriserad. Revisorerna skall
granska stiftelsens räkenskaper enligt § 8 härovan, styrelsens förvaltningsberättelse och dess handhavande
av styrelsens angelägenheter.
Huvudmannastämma
11§ Huvudmannastämma skall hållas före mars månads utgång. Vid huvudmannastämma skall varje
donator ha en röst.
Kallelse till huvudmannastämma skall utsändas minst tre veckor före stämman.
Vid huvudmannastämma skall följande ärende förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Val av ordförande för stämman.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Val av två justerare.
Styrelsens årsredovisning.
Styrelsens förvaltningsberättelse.
Revisionsberättelse.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av styrelse inklusive ordförande och suppleanter.
Val av två revisorer med suppleanter.
Särskilda ärenden (på förhand anmälda).
Övriga ärenden.

Upplösning av stiftelsen
12§ Stiftelsen kan upplösas av två på varandra följande huvudmannastämmor. Om stiftelsen upplöses skall
dess tillgångar tillfalla stiftelsens donatorer.

