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Styrelsens förslag till 
ÄNDRING AV STIFTELSENS STADGAR 
 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
§ 7 
Stiftelsens styrelse består av fem ledamöter 
med tre suppleanter, utsedda för två år i 
sänder räknat fr.o.m. den 1 maj det år då valet 
ägt rum. Tre ledamöter och två suppleanter 
väljes av Handelsföreningens i Lund årsmöte. 
Två ledamöter och en suppleant väljes av 
styrelsen för Sparbanken Finn.  
 
Erfordras på grund av avgång i styrelsen 
kompletteringsval, avser detta den återstående 
mandattiden för den avgångne. 
 
Styrelsen sammanträder när så erfordras. 
Årssammanträdet hålles i april månad. Vid 
årssammanträdet väljer styrelsen inom sig 
ordförande för tiden till och med nästa 
årssammanträde. 
 
Styrelsen är beslutsför, då fem ledamöter är 
närvarande, så ock då minst tre ledamöter är 
närvarande och de närvarande är ense om 
beslutet. Vid styrelsens sammanträden skall 
protokoll föras över fattade beslut. 
 
§ 11 
Stiftelsens värdepapper administreras av 
Sparbanken Finn eller annat bankinstitut. 
Övriga värdehandlingar förvaras i bankfack. 
 
 
§ 12 
Granskningen av styrelsens förvaltning och 
Stiftelsens räkenskaper verkställes av två 
revisorer och två revisorssuppleanter. En 
revisor och en suppleant utses av Handels-
föreningens i Lund årsmöte. En revisor och en 
suppleant utses av styrelsen för Sparbanken 
Finn. Av sparbanken utsedda revisorer skall 
vara auktoriserade revisorer. Revisorerna 
utses för ett år. 
 
 

§ 7 
Stiftelsens styrelse består av fem ledamöter 
jämte två suppleanter, utsedda för två år i 
sänder räknat fr.o.m. den 1 maj det år då valet 
ägt rum. En ledamot bör väljas från det 
kreditinstitut som hanterar värdepapper. 
Styrelsen väljes av Handelsföreningens i Lund 
styrelse. Erfordras på grund av avgång i 
styrelsen kompletteringsval, avser detta den 
återstående mandattiden för den/de 
avgångne/a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 11 
Stiftelsens värdepapper skall administreras av 
lämpligt kreditinstitut som Handelsföreningens 
i Lund styrelse bestämmer. Övriga värdehand-
lingar förvaras i bankfack. 
 
§ 12 
Granskningen av styrelsens förvaltning och 
stiftelsens räkenskaper verkställes av en 
revisor och en revisorssuppleant vilka utses av 
Handelsföreningens i Lund styrelse. 
Revisorerna utses för ett år. 
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