Författningssamling
Stadgar för stiftelsen Strandagården
Fastställd av kommunfullmäktige 1978-09-11
Senast reviderad av kommunfullmäktige 1986-10-13, § 152
Gäller från och med 1986-10-28

1§
Stiftelsens namn är Stiftelsen Strandagården.
2§
Stiftelsen har till ändamål att i Påskallavik inom Oskarshamns kommun av Kalmar län
främja välgörande, sociala, politiska, idrottsliga och andra därmed jämförliga kulturella
och eljest allmännyttiga ändamål.
3§
Stiftelsens angelägenheter handhavas av en styrelse bestående av fem ledamöter med
samma antal personliga suppleanter valda av Oskarshamns kommuns fullmäktige.
Mandattiden skall vara tre år, räknat från och med den 1 januari första året till och med
den 31 december tre år därefter.
Skulle under mandattiden ledamot eller suppleant avgå, skall så snart ske kan val
förrättas för den återstående delen av mandattiden.
4§
Styrelsen har sitt säte i Oskarshamns kommun av Kalmar län.
5§
Styrelsen äger icke utan medgivande av Oskarshamn kommunstyrelse överlåta eller med
inteckning belasta stiftelsen tillhörig fast egendom och tomträtt.
6§
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt beslutar den ytterligare
arbetsfördelning, som styrelsen finner erforderlig
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7§
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, då denne så finner erforderligt eller
då minst två ledamöter därom göra framställning hos ordföranden. Kallelse till
styrelsesammanträde bör om möjligt utgå minst en vecka före sammanträdet.
8§
Styrelsen är beslutsför, då minst tre ledamöter äro tillstädes. Såsom styrelsens beslut
gäller den mening, varom tre ledamöter förena sig.
9§
Protokoll skall föras vid styrelsesammanträde.
10 §
Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av två personer i förening,
varav dock åtminstone en skall vara ledamot av styrelsen, som styrelsen därtill utser.
11 §
Därest till följd av den styrelsen åvilande arbetsbördan arvode bifinnes böra utgå till
styrelseledamot, bestämmes detta av Oskarshamns kommunfullmäktige.
12 §
Styrelsen äger företräda stiftelsen och själv genom ombud föra dess talas såväl vid som
utom domstol.
13 §
Av Döderhults kommun och aktiebolaget Emsfors Bruk anslagna medel för fullföljande
av stiftelsens ändamål skola i stiftelsens räkenskaper redovisas såsom stiftelsens
grundfond. Till denna skola jämväl föras sådana ytterligare medel, som stiftelsen kan
mottaga för fullföljande av stiftelsens ändamål. Överskott å verksamheten skall föras till
reservfond.
14 §
Stiftelsens räkenskaper skola per den 31 december varje år sammanföras i fullständigt
bokslut. Bokslutet skall vara verkställt senast den 1 april påföljande år, då räkenskaperna
jämte tillhörande handlingar ävensom styrelsens protokoll och en av styrelsen avgiven
särskild berättelse över stiftelsens verksamhet jämte vinst- och förlusträkning och
balansräkning för senaste räkenskapsåret skola för granskning överlämnas till
revisorerna. Vad som föreskrivs i 40-43 §§ lagen om ekonomiska föreningar skall i
tillämpliga delar iakttagas i fråga om balansräkning och vinst- och förlusträkning för
stiftelsen samt styrelsens berättelse över verksamheten.
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15 §
Revision sker genom två revisorer, som jämte personliga suppleanter utses av
Oskarshamns kommunfullmäktige.
Revisor jämte suppleant utses för tiden 1 januari - 31 december. Oskarshamns
kommunfullmäktige äga besluta det arvode, som skall utgå till revisor.
16 §
Det åligger revisorerna att
 granska stiftelsens böcker och andra räkenskapshandlingar,
 taga del av styrelsens protokoll,
 verkställa inventering eller kontrollera verkställd inventering av stiftelsens kassa och
övriga tillgångar,
 tillse huruvida stiftelsens organisation av och kontroll över bokföringen och
medelsförvaltningen är tillfredsställande,
 sedan de redovisningshandlingar, som omförmäles i § 14 svgivits till revisorerna,
granska nämnda redovisningshandlingar, samt att vidtaga de åtgärder i övrigt - bland
annat kontrollera att styrelsens beslut icke strida mot vad som kan anses
överensstämma med stiftelsens ändamål - som för ett behörigt fullgörande av
revisionsuppdraget må vara erforderligt.
17 §
Revisorernas berättelse över granskningen med särskilt uttalande, huruvida ansvarsfrihet
bör beviljas styrelseledamöterna, skall föreligga senast den 1 juni och av revisorerna
jämte styrelsens berättelse över verksamheten med balansräkning och vinst- och
förlusträkning omedelbart överlämnas till Oskarshamns kommunfullmäktige.
18 §
Oskarshamns kommunfullmäktige äga besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
19 §
För beslut om ändring av dessa stadgar fordras samstämmiga beslut av Oskarshamns
kommunfullmäktige och statens nämnd för samlingslokaler, av nämnden dock endas för
den tid, då stiftelsen häftar i skuld till staten för lån till stiftelsen.
20 §
Stiftelsen skall vara underkastad sådan tillsyn, som omförmäles i lagen den 24 maj 1929
om tillsyn över stiftelsen.

