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STADGAR FÖR STIFTELSEN BARNENS DAG I UDDEVALLA
Kommunfullmäktiges beslut den 10 april 1990, § 86 (stadgarna antagna den 10
februari 1937)
1.
Föreningen Barnens Dag i Uddevalla har genom särskild handling den 11 april 1990
överlåtit alla sina tillgångar på en stiftelse, underställd länsstyrelsens tillsyn.
2.
Stiftelsen skall benämnas Barnens Dag i Uddevalla.
3.
Stiftelsens ändamål är att, utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer, främja/vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning av barn, som är hemmahörande i Uddevalla.
4.
Av den årliga avkastningen på stiftelsens medel skall varje år två tiondelar av
nettoavkastningen läggas till kapitalet. Återstående del av avkastningen är disponibel
för utdelning påföljande år. Avkastning, som inte utdelas då, skall reserveras för
utdelning under kommande år. Utdelning får inte ske för att täcka behov, som skall
tillgodoses med utdebiterade medel.
5.
Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse om fem ledamöter och två
suppleanter, som utses av kommunfullmäktige i Uddevalla för samma tid som fullmäktiges mandatperiod. Styrelsen väljer inom sig ordförande, sekreterare och de
befattningshavare i övrig, som behövs för att uppdraget skall fullgöras. Styrelsen är
beslutsför när tre ledamöter är närvarande och ense om beslutet. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
Stiftelsens räkenskapsår är kalenderåret. Årsmöte hålls under mars månad. I övrigt
sammanträder styrelsen på ordförandens kallelse. Sammanträde skall också hållas
inom en månad från det minst två styrelseledamöter begärt det hos ordföranden.
Genom styrelsens försorg skall hållas en ordnad samling av alla handlingar, som
angår stiftelsen.
6.
Stiftelsens styrelse har sitt säte i Uddevalla.
7.
Kommunfullmäktige utser två revisorer och en suppleant för granskning av
stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning.
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8.
Ändring av stiftelsens stadgar får endast ske efter enhälligt beslut av styrelsen och
tillsynsmyndighetens godkännande.
9.
Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser.
Uddevalla den 11 april 1990.
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