
UTKAST (180320)

Stadgar för Stiftelsen M/S EMMA
 
Antagna 0000-00-00
 

§ 1. Stiftelsens ändamål 
Stiftelsen har till ändamål att bedriva passagerartrafik på Gästriklands 
Storsjö med M/S Emma. Vidare skall M/S Emma vårdas på bästa sätt för 
framtiden.

§ 2. Stiftelsens namn 
Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen M/S EMMA, med säte i Sandviken. 
Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen i Falun under 
organisationsnummer 000000-0000. 

§ 3. Stiftelsens styrelse 
Stiftelsens styrelse skall utse och entlediga ledamöter i samråd med 
företrädare för Sandvikens Segelsällskap. 
Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ordinarie ledamöter, som 
utses på en mandattid på två år. Därtill kan två suppleanter utses. 
Förskjuten mandatperiod skall eftersträvas. Stiftelsen har rätt att utse fyra 
ledamöter och Sandvikens Segelsällskap har rätt att utse fyra ledamöter.

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och 
skattmästare. 

Avgår ledamot före mandattidens utgång skall styrelsen utse ny ledamot för 
återstående del av mandattiden. Sådan ledamot skall i på samma sätt som 
den avgående representera Stiftelsen eller Segelsällskapet  

Styrelsen skall, efter kallelse från dess ordförande, sammanträda vid minst 
fyra tillfällen under verksamhetsåret Om en majoritet av ledamöterna 
framför krav på extra styrelsemöte skall kallas till sådant möte.

Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas
med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden 
biträder.

Styrelsen äger ändringsförbehåll avseende stadgarna. Detta förbehåll 
omfattar inte §1, §2 eller §6.

För beslut ifråga om ändring av stiftelsens stadgar erfordras att samtliga 
ordinarie styrelseledamöter deltager i beslutet. 



Ordföranden i Sandvikens Segelsällskap har rätt att deltaga i styrelsens 
sammanträden. 

§ 4. Stiftelsens firma
Stiftelsens firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör tillsammans 
eller gemensamt av hela styrelsen. 

§ 5. Stiftelsens verksamhet. 
Stiftelsens verksamhetsår omfattar kalenderåret.

§ 6. Stiftelsens tillgångar
Stiftelsens grundfond har bildats genom tillskott av grundarna. Till 
grundfonden kan läggas gåvor till stiftelsen med särskild föreskrift att de 
skall ingå i grundfonden.
Stiftelsens grundfond får inte förbrukas.

Stiftelsens tillgångar skall placeras på ett betryggande sätt. 

Stiftelsen redovisning skall upprättas i enlighet med gällande regler och 
årligen granskas av godkänd revisor. 

Årsmöte skall genomföras under första kvartalet året efter avslutat 
redovisningsår.

Om driften med M/S Emma upphör utifrån tekniska eller kommersiella 
grunder skall tillgångarna avvecklas och behållningen återföras till 
grundarna.

§ 7.
Ovanstående stadgar har antagits genom styrelsebeslut 2008-00-00.


