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Stiftelsens benämning och ändamål
1§
Stiftelsens benämning är Stiftelsen Oskarshamns Sjöfartshotell.
2§
Stiftelsen har till ändamål att med bidrag av allmänna medel förvärva, bebygga och
förvalta fastighet eller fastigheter för att där, i den utsträckning behov därav föreligger
och stiftelsens ekonomi det medgiver, mot skälig avgift tillhandahålla bostadsrum för
sjöfolk, som vistas i Oskarshamn.
3§
De delar av fastighet, tillhörig stiftelsen, som disponeras för annat än i § 2 angivet
ändamål skall av stiftelsen uthyras på ekonomiskt mest fördelaktigt sätt i syfte att därmed
främja stiftelsens verksamhet.
Stiftelsens förvaltning
4§
Stiftelsens angelägenheter handhaves av en styrelse med säte i Oskarshamn. Styrelsen
består av sju för fyra kalenderår utsedda ledamöter. För varje ledamot utses för samma
tid en suppleant.
Val av styrelse skall förrättas sålunda, att fem ledamöter utses av kommunfullmäktige i
Oskarshamn; en ledamot utses av Svenska Sjöfolksförbundet och en ledamot utses av
Oskarshamns Sjöfartsförening i Oskarshamn.
Suppleanter utses på enahanda sätt.
Avgår ledamot eller suppleant under mandattiden har styrelsen att därom till väljande
institution göra anmälan för förrättande av fyllnadsval för återstående mandattid.
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5§
Styrelsen, som vid första sammanträdet varje år inom sig väljer ordförande och vice
ordförande, sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta denne finner det nödvändigt
eller då minst tre ledamöter med uppgift om anledningen därom göra framställning.
Styrelsen är beslutför då minst fyra ledamöter äro tillstädes.
Styrelsens beslut fattas med acklamation, därest icke omröstning begäres.
Omröstning skall ske öppet utom vid val och tillsättning av tjänstebefattning.
Den mening, varom de flesta förenar sig, blir styrelsens beslut. Vid lika röstetal gäller
den mening ordföranden biträtt; dock att vid sluten omröstning lotten skall skilja mellan
lika röstetal.
6§
Vid sammanträdet skall föras protokoll, som vid näst därpå följande sammanträde
justeras, såvida icke åt särskild ledamot uppdragits att jämte ordföranden dessförinnan
verkställa justeringen.
7§
Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem, som sturelsen därtill
utser.
8§
Styrelsen äger vidtaga alla för fullgörandet av stiftelsens uppgift behövliga åtgärder samt
företaga de rättshandlingar, som erfordras för verksamhetens bedrivande.
Styrelsen må uppdraga åt en eller flera av sina ledamöter att utöva särskilda funktioner
inom styrelsen eller handhava särskilda förvaltningsuppdrag. Styrelsen äger anställa den
personal, som verksamheten kräver.
Styrelsen har att bestämma arvode eller lön till den, styrelsen anlitar för sin förvaltning
eller anställer i sin tjänst.
9§
För stiftelsens skulder svara enbart dess tillgångar.
Räkenskaper och revision
10 §
Stiftelsens räkenskaper skola avslutas för kalenderår och tillika med styrelsens protokoll
samt en av styrelsen avgiven berättelse över stiftelsens verksamhet under det förslutna
kalenderåret senast vid februari månads utgång överlämnas till revisorerna.
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11 §
Revisorer och ersättare för dessa utses av kommunfullmäktige i Oskarshamn för ett
kalenderår i sänder.
12 §
Revisionen bör vara avslutad och berättelse däröver sist inom tid, som är föreskriven för
granskning av kommunens räkenskaper och förvaltning, överlämnas till
kommunfullmäktige, vilka därefter meddelar det beslut, vartill revisionsbesättelsen må
föranleda.
Beslut om stadgar och upplösning av stiftelsen
13 §
Där ändrade förhållanden det föranleda, må ändring av dessa stadgar, vilken icke avser
stiftelsens ändamål, beslutas av styrelsen. Beslutet skall för att bliva gällande godkännas
av Oskarshamns kommunfullmäktige och stadfästas av Länsstyrelsen i Kalmar län.
Avser beslut ändring av stiftelsens ändamål, skall detsamma för att vinna giltighet jämväl
godkännas av Kungl. Maj:t.
14 §
Styrelsen äger fatta beslut om stiftelsens upplösande varvid för sådant beslut fordras 2/3
majoritet av samtliga ledamöter. Vid upplösning skall frågan om användande av den del
av stiftelsens tillgångar, som motsvarar mottaget bidrag ur Handelsflottans välfärdsfond,
prövas av Kungl. Maj:t Stiftelsens behållna tillgångar i övrigt ävensom den del, som
motsvarar bidraget av välfärdsfonden, i den mån Kungl. Maj:t icke lämnar särskilda
föreskrifter om dess användning, tillfalla Oskarshamns kommun, som äger förordna om
tillgångarnas användande för något allmännyttigt ändamål till förmån för sjöfolk.

