STIFTELSEN JAMTLI

2018-01-17

Stadgar för
STIFTELSEN JAMTLI
(Länsstyrelsen i Jämtlands läns beslut 3 juni 2008)
Stiftelsen Jämtlands läns museum har instiftats av Jämtlands läns
landsting, Östersunds kommun, föreningen Heimbygda och Jämtlands
läns konstförening genom stiftelseurkund den 6 september 1973, varvid
följande stadgar antagits.

§1
Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att förvalta stiftelsens samlingar, byggnader och
markområden och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall
inom i huvudsak Jämtlands län bedriva och främja kulturminnesvård och
museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet. Stiftelsen äger även, då så befinnes lämpligt i egen regi
eller genom särskilt bildat organ, genom uthyrning eller annorledes affärsmässigt utnyttja de byggnader varöver stiftelsen äger förfoga.
(Kammarkollegiets beslut den 12 mars 1999)

§2
Inspektion och tillsyn

Stiftelsen skall vara underkastad inspektion i enlighet med gällande författningar för den verksamhet som stiftelsen är avsedd att bedriva –
Kungl. Maj:ts kungörelse den 27 maj 1955 angående statsbidrag till avlöningar inom landsantikvarieorganisationen (SFS 317:1955), eller de författningar som kan träda i denna kungörelses ställe.
(Stadgar den 6 september 1973)

§3
Stiftelsens styrelse

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, som har sitt säte i Östersund och består av tio ledamöter och fyra suppleanter. Region Jämtland
Härjedalen utser tre ledamöter och en suppleant för dessa, Östersunds
kommun utser två ledamöter och en suppleant. Heimbygda och Jämtlands
läns konstförening utser vardera en ledamot och en suppleant. Landsantikvarien (museichefen) är självskriven ledamot. Styrelsen utser två ledamöter med en mandatperiod på 4 år. Kommun- och landstingsledamöter
och suppleanter utses för samma mandatperiod som gäller vid kommunala val.
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Styrelsen är beslutsför när minst sex ledamöter är närvarande. Styrelsen
utser inom sig ordförande och vice ordförande. Beslut inom styrelsen fatttas med enkel majoritet på kallelse av ordföranden eller då minst två styrelseledamöter så påfordrar. Styrelsen bör sammanträda minst en gång
varje kalenderkvartal.
(Kammarkollegiets beslut den 17 januari 2018)

§4
Styrelsens åliggande

Styrelsen är ansvarig för att stiftelsens angelägenheter handhavas enligt
dessa stadgar.
Styrelsen skall upprätta årsredovisning och vid tidpunkt som Regionen
sambestämmer avlämna den till revisorerna och envar av stiftarna.
(Kammarkollegiets beslut den 17 januari 2018)

§5
Personal

Styrelsen utser landsantikvarie (museichef) och de övriga befattningshavare, som kan anses erforderliga. Landsantikvarien (museichefen) handhar stiftelsens löpande förvaltning i den utsträckning styrelsen bestämmer.
(Stadgar den 6 september 1973)

§6
Revisorer

Auktoriserad eller godkänd revisor (revisionsbolag) i stiftelsen utses av
stiftelsens styrelse efter förslag från Regionens revisorer. Därutöver utser
Regionen och Östersunds kommun vardera en revisor jämte suppleant för
denna. Revisorer utses för samma mandatperiod som gäller vid kommunala val.
(Kammarkollegiets beslut den 17 januari 2018)
Revisorernas berättelse över granskningen skall tillställas envar av stiftarna vid tidpunkt som Landstinget bestämmer.
(Kammarkollegiets beslut den 12 mars 1999)

§7
Stiftelsens ekonomi

Stiftelsen äger mottaga bidrag till gynnandet av dess verksamhet, såvida ej
till bidragen knutits villkor, som styrelsen finner stridande mot stiftelsens
ändamål.

2

STIFTELSEN JAMTLI

2018-01-17

I övrigt bekostas verksamheten av stiftarna enligt dem emellan överenskomna villkor.
(Stadgar den 6 september 1973)

§8
Ändring av stiftelsens stadgar

Stadgarnas bestämmelser kan ändras därest samtliga stiftare är ense
därom, och ändringen görs i överenskommelse med gällande författning.
(Stadgar den 6 september 1973)

§9
Stiftelsens upplösning

Därest Heimbygda eller Jämtlands läns konstförening skulle upplösas eller av annan anledning inte kan medverka i stiftelsen skall de funktioner
som enligt stadgarna ankommer på vederbörande förening fullgöras av
kvarvarande stiftare.
(2 st. upphävt)
Om stiftelsen upplöses skall dess tillgångar med iakttagande av bestämmelserna i gällande författningar överlämnas till annan organisation som
kan fungera som huvudman för länsmuseet.
(Kammarkollegiets beslut den 12 mars 1999)

Avslutning

Upphävd
(Kammarkollegiets beslut den 12 mars 1999)
Stadgarna har ändrats den 12 mars 1999, 3 juni 2008 och 17 januari 2018.
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