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STADGAR FÖR INGENJÖREN GUSTAF STIERNSTAMS FOND TILL 
BEREDANDE AV KOSTNADSFRI VÅRD OCH HJÄLP UNDER FÖRLOSS-
NINGSTIDEN ÅT MEDELLÖSA OCH BEHÖVANDE BARNAFÖDERSKOR 
I UDDEVALLA. 
 
Godkända av stadsfullmäktige den 25 maj 1943, § 130 med ändring av 
kommunfullmäktige den 8 december 1992, § 317. 
 
§ 1 
 
Ingenjören Gustaf Stiernstams fond till beredande av kostnadsfri vård och  hjälp 
under förlossningstiden åt medellösa och behövande barnaföderskor grundar sig å 
medel, som av Ingenjören Gustav Stiernstam ställts till Uddevalla stads förfogande. 
 
§ 2 
 
Fondens ändamål är att bereda kostnadsfri vård och hjälp under förlossningstiden åt 
medellösa och behövande barnaföderskor i Uddevalla. 
 
§ 3 
 
Fondens förvaltning omhänderhaves av en styrelse, bestående av 5 ledamöter, vilka 
utses av kommunfullmäktige för samma mandatperiod som gäller för fullmäktige. 
Avgår ledamot inom den tid, för vilken han blivit vald, utses annan i den avgångnes 
ställe på återstoden av sagda tid. 
 
Styrelsen utser årligen inom sig ordförande samt fördelar i övrigt förekommande 
göromål mellan ledamöterna. 
 
§ 4 
 
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta denne finner erforderligt 
eller när minst två styrelsens ledamöter det påkalla. 
 
För beslutets fattande erfordras, att minst tre ledamöter är tillstädes. 
 
Vid styrelsens sammanträden föres protokoll, i vilket jämte anteckning om tillstädes-
varande upptagas de beslut, som fattas; skolande protokollet justeras på sätt styrelsen 
härom beslutar, dock senast vid nästföljande sammanträde. 
 
§ 5 
 
Uddevalla stads drätselkammare handhaver samtliga med fonden förenade räkenska-
per, verkställer utbetalningar enligt ordförandens i styrelsen utanordning samt 
förvarar stiftelsens värdehandlingar av vad slag de vara må. 
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§ 6 
 
Styrelsen har att varje år före den 1 april till Stadsfullmäktige avgiva berättelse om 
sin verksamhet under nästföregående år, och skall förvaltningen granskas av stadens 
revisorer i samband med revisionen av stadens räkenskaper. 
 
För handhavande av det uppdrag, som åt styrelsen lämnats, ansvara ledamöterna ge-
mensamt med den inskränkning dock, att för fattade beslut endast de ledamöter, som 
däri deltagit, bliva ansvariga. Denna ansvarighet fortfar till dess natt och år förflutit 
från den dag översända berättelser till Stadsfullmäktiges ordförande överlämnats. 
 
 


