Stadgar för Handelsföreningens i Lund
Stiftelse

Stadgar för Handelsföreningens i Lund
Stiftelse

Stadgar från underlag daterat 1999-11-19

Förslag 2017-09-28

§1
Stiftelsen är grundad år 1943 med medel,
som Lunds Handels- och Industriförening
överlämnat och som tidigare blivit dels av
föreningen avsatta och dels av Sparbanken i
Lund anslagna till en föreningens
byggnadsfond.

§1
Stiftelsen är grundad år 1943 med medel
som Lunds Handels- och Industriförening
överlämnat och som tidigare blivit dels av
föreningen avsatta och dels av Sparbanken i
Lund anslagna till en föreningens
byggnadsfond.

§2
Stiftelsens namn och firma är
"Handelsföreningens i Lund Stiftelse".

§2
Stiftelsens namn är ”Handelsföreningens i
Lund Stiftelse”.

§3
Stiftelsens ändamål är att åt personer, vilka
som egna företagare eller som anställda
idkat eller idka handel inom den del av
Lunds kommun, som vid 1970 års utgång
utgjorde Lunds stad, samt deras
efterlevande lämna underhållsbidrag vid
behov ävensom stipendier för utbildning och
fortbildning dock att företräde bör lämnas åt
förutvarande medlemmar i Lunds Handelsoch Industriförening samt förutvarande och
nuvarande medlemmar i Handelsföreningen
i Lund samt deras efterlevande.

§3
Stiftelsens ändamål är att åt personer, vilka
som egna företagare eller som anställda idkat
eller idka handel inom den del av Lunds
kommun, som vid 1970 års utgång utgjorde
Lunds stad samt deras efterlevande, lämna
underhållsbidrag vid behov, ävensom
stipendier för utbildning och fortbildning,
dock att företräde bör lämnas åt
förutvarande medlemmar i Lunds Handelsoch Industriförening samt förutvarande och
nuvarande medlemmar i Handelsföreningen i
Lund samt deras efterlevande.

§4
För att tillgodose Stiftelsens ändamål får
Stiftelsen, om så är lämpligt, träffa
överenskommelse om samarbete med andra
liknande stiftelser eller föreningar.

§4
För att tillgodose Stiftelsens ändamål får
Stiftelsen, om så är lämpligt, träffa
överenskommelse om samarbete med andra
liknande stiftelser eller föreningar.

§5
Högst nio tiondelar av Stiftelsens årliga
avlastning får användas för utdelning.

§5
Högst nio tiondelar av Stiftelsens årliga
avkastning må användas för utdelning.

§6
Stiftelsen kan mottaga bidrag från personer,
institutioner, föreningar och företag, som är
intresserade av att på detta sätt främja
Stiftelsens ändamål. Har bidragen villkorats
med särskilda bestämmelser, skall Stiftelsen
iakttaga dessa.

§6
Stiftelsen kan mottaga bidrag från personer,
institutioner, föreningar och företag, som är
intresserade av att på detta sätt främja
Stiftelsens ändamål. Har bidragen villkorats
med särskilda bestämmelser, skall Stiftelsen
iaktta dessa.

§7
Stiftelsens styrelse består av fem ledamöter
jämte tre suppleanter, utsedda för två år i
sänder räknat fr.o.m. den 1 maj det år 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.

§7
Stiftelsens styrelse består av fem ledamöter
jämte tre suppleanter, utsedda för två år i
sänder räknat fr.o.m. den 1 maj det år då
valet ägt rum. Styrelsen väljs av
Handelsföreningens i Lund årsmöte.

Erfordras kompletteringsval på grund av
avgång ur styrelsen, avser detta den
återstående mandattiden för den avgångne.

Erfordras kompletteringsval på grund av
avgång ur styrelsen, avser detta den
återstående mandattiden för den avgångne.

Styrelsen sammanträder när så erfordras.
Årssammanträdet hålles i maj månad. Vid
årssammanträdet väljer styrelsen inom sig
ordförande och vice ordförande för tiden till
och med nästa årssammanträde.

Styrelsen sammanträder när så erfordras.
Senast två veckor efter Handelsföreningens i
Lund årsmöte väljer styrelsen inom sig
ordförande för ett år.

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.

Styrelsen är beslutför, då fem medlemmar är
närvarande, så och då minst tre medlemmar
äro närvarande och de närvarande äro ense
om beslutet. Vid styrelsens sammanträden
skall protokoll föras över fattade beslut.

§8
Styrelsen har sitt säte i Lund.

§8
Styrelsen har sitt säte i Lund.

§9
Stiftelsens firma tecknas av styrelsen.
Styrelsen äger bemyndiga annan, inom eller
utom styrelsen, att teckna firman.

§9
Stiftelsens firma tecknas av styrelsen.
Stiftelsen äger bemyndiga annan, inom eller
utom styrelsen, att teckna firman.

§ 10
Styrelsen skall förvalta Stiftelsens tillgångar,
besluta om utdelning enligt §3, samt
handlägga Stiftelsens angelägenheter i
övrigt.

§ 10
Styrelsen skall förvalta Stiftelsens tillgångar,
besluta rörande utdelning av premier och
stipendier samt handha Stiftelsens
angelägenheter i övrigt.

§ 11
Stiftelsens värdepapper administreras av
Sparbanken Finn eller annat bankinstitut.
Övriga värdehandlingar förvaras i bankfack.

§ 11
Stiftelsens värdepapper skall administreras av
lämplig bank vilken Handelsföreningens i
Lund stiftelses styrelse bestämmer. Övriga
värdehandlingar förvaras i bankfack.

§ 12
Granskningen av styrelsens förvaltning och
Stiftelsens räkenskaper verkställes av två
revisorer och två revisorsuppleanter. En
revisor och en suppleant utses av
Handelsföreningens 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.

§ 12
Granskningen av styrelsens förvaltning och
Stiftelsens räkenskaper verkställs av en
revisor och en revisorssuppleant vilka utses
av Handelsföreningens i Lund årsmöte.
Revisorerna utses för ett år.

§ 13
Stiftelsens räkenskaper skall för varje
kalenderår sammanföras i fullständigt
bokslut per den 31 december. Stiftelsens
årsredovisning skall senast den 15 februari
överlämnas till revisorerna. Dessa skall
senast den 15 mars till styrelsen överlämna
sin revisionsberättelse i vilken ansvarsfrihet
för styrelsen skall tillstyrkas eller avstyrkas.

§ 13
Stiftelsens räkenskaper skall för varje
kalenderår sammanföras i fullständigt bokslut
per den 31 december. Stiftelsens
årsredovisning skall senast den 15 februari
överlämnas till revisorerna. Dessa skall senast
den 15 mars till styrelsen överlämna sin
revisionsberättelse.

§ 14
Årsredovisning och revisionsberättelse skall
före den 1 april överlämnas till styrelsen för
Handelsföreningen i Lund, som granskar
förvaltningen, varefter Föreningen avgör,
huruvida Stiftelsens styrelse för
handhavandet av sin förvaltning skall
beviljas ansvarsfrihet.

§ 14
Ändringar av och tillägg till dessa stadgar
beslutas av Handelsföreningen i Lund vid
ordinarie årsmöte. För besluts giltighet
fordras att det biträtts av minst tre
fjärdedelar av de röstande, samt beträffande
ändring av §§ 3, 4, 5, 6 och 7 att medgivande
därtill lämnas i för permutation föreskriven
ordning.

Årsredovisning och revisionsberättelse skall
även överlämnas till styrelsen för
Sparbanken Finn.

§ 15
Skulle Handelsföreningen i Lund upplösas
ankommer det på tillsynsmyndigheten att
antingen själv omhändertaga, eller till
lämplig organisation överlämna de
uppgifter, som enligt dessa stadgar åligger
denna förening.
§ 16
Ändringar av och tillägg till dessa stadgar
eller överföring av Stiftelsens uppgifter och
tillgångar enligt § 15 i dessa stadgar,
beslutas av Handelsföreningen i Lund vid
ordinarie årsmöte. För besluts giltighet
fordras att det biträtts av minst tre
fjärdedelar av de röstande samt beträffande
ändring av § 3,4,5,6, 15 och 16 att
medgivande därtill lämnas i för permutation
föreskriven ordning.
§ 17
Stiftelsen skall stå under tillsyn i den ordning
som föreskrives i 9 kap. Stiftelselagen
(1994:1220).
§ 18
Beslut fattade med stöd av äldre stadgar
skall omfattas av dessa stadgar från och med
dag då permutation beviljats.
Det första valet enligt dessa stadgar skall
gälla fr.o.m. den 1 maj 2000.
Vid valet per den 1 maj 2000 skall två av
Handelsföreningens i Lund valda ordinarie
ledamöter och en suppleant väljas för ett år.
För samma tid väljes en ordinarie ledamot
av Sparbanken Finn.

§ 15
Stiftelsen skall stå under tillsyn av
tillsynsmyndigheten i det län eller den region
där styrelsen har sitt säte.

