Urkund
Stadgar för Stiftelsen Väddö och Södertörns Folkhögskolor
§1 Stiftelsens namn ska vara Stiftelsen Väddö och Södertörns Folkhögskolor

§2 Stiftare är Medborgarskolan Stockholmsregionen och ABF Sollentuna

§3 Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte bedriva utbildningsverksamhet och därmed förenlig
verksamhet så länge statliga anslag beviljas som möjliggör en drift av verksamheten.

§4 Stiftelsens tillgångar skall utgöras av de medel som kan tillfalla stiftelsen genom gåva eller
förvärv.

§5 Styrelsen har sitt säte i Stockholms län.
Styrelsen består av fem (5) ledamöter, samt av två (2) personliga ersättare, varav samtliga utses
på förslag av ABF Förbundsstyrelse.

§6 Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då minst tre ledamöter så begär.
Kallelse till styrelsemöte skall, genom ordförandens försorg tillställas ledamöterna minst en
vecka före sammanträdet.
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år.
Vid styrelsemöte förs skriftligt protokoll som justeras av ordförande samt ytterligare en
styrelseledamot.

§7 Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§8 Styrelsens åliggande
Styrelsen skall årligen avge en årsredovisning över sin verksamhet, som jämte sammandrag av
räkenskaperna skall tillställas revisorn senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång.
Dessutom skall samma material efter godkänd revision, tillställas ABFs Förbundsstyrelse som
information.

§9 Stiftelsens firma tecknas av styrelsen utsedda personer, varav två i förening.
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§10 Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§11 Räkenskaper, revision
Stiftelsens förvaltning skall granskas av auktoriserad revisor som utses av styrelsen.
Revisionsberättelse skall vara överlämnad till stiftelsens styrelse samt ABF Förbundsstyrelse,
senast 5 månader efter räkenskapsårets utgång.

§12 Arvode till styrelseledamöterna skall utgå.

§13 Stadgeändring
Beslut om ändring av stiftelsens stadgar kan fattas av stiftelsens styrelse såvida styrelsens
samtliga ledamöter är eniga om beslutet. Dock får ändring ej ske av bestämmelserna i denna
paragraf.

§14 Stiftelsens upplösning
Om stiftelsens verksamhet upphör skall stiftelsen upplösas.
Beslut om stiftelsens upplösning kan även fattas av styrelsen om samtliga ledamöter är eniga.
Vid stiftelsens upplösning skall stiftelsens tillgångar återföras till stiftarna för att nyttjas i enlighet
med stiftelsens ändamål.
Observera att upplösningsförbehållet i §14 är ogiltigt och får därför inte tillämpas, vilket har
bekräftats av Kammarkollegiet
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