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AVTAL OM BILDANDE AV STIFTELSEN LÄNSMUSEÉT I GÖTEBORGS 
OCH BOHUS LÄN 
 
Godkänt av Uddevalla kommunfullmäktige den 22 juni 1976, § 227 och av 
Göteborgs och Bohus läns landsting den 8 april 1976, § 20 
 
Mellan Göteborgs och Bohus läns landsting och Uddevalla kommun har träffats föl-
jande 
 
AVTAL 
 
§ 1 
 
Landstinget har för avsikt att tillsammans med kommunen och Bohusläns hembygds-
förbund före 1977-01-01 bilda en stiftelse med säte i Uddevalla. Stiftelsens ändamål 
skall vara att i huvudsak i Göteborgs och Bohus läns landstingsområde bedriva 
länsmuseiverksamhet. 
 
§ 2 
 
I avvaktan på att en ny museibyggad uppföres i Uddevalla skall länsmuseiverksam-
heten bedrivas i Uddevalla museums nuvarande lokaler. Under 1977 skall - sedan 
statsbidrag avräknats och vid nuvarande omfattning av verksamheten - landstinget 
svara för 40 % av driftskostnaderna för verksamheten och kommunen för 60 %. 
 
§ 3 
 
Nettoinvesteringskostnaderna för i § 2 nämnd nybyggnad delas i princip lika mellan 
landstinget och kommunen. Landstinget svarar i samråd med Uddevalla kommun för 
förprojektering av byggnaden och förskotterar kostnaderna härför. 
 
Vad landstinget sålunda har förskotterat skall tillgodoräknas landstinget vid den 
slutavräkning som skall göras när byggnaden är uppförd. 
 
Göteborg 1976-08-20   Uddevalla 1976-09-30 
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄNS LANDSTING UDDEVALLA KOMMUN 
 
Bertil Bjerrek   Harry Torneskog 
 Stig Danielsson   Hans Jeppsson
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STIFTELSEURKUND FÖR STIFTELSEN LÄNSMUSEÉT I GÖTEBORGS 
OCH BOHUS LÄN 
 
§ 1 
 
Göteborgs och Bohus läns landsting, Uddevalla kommun och Bohusläns Hembygds-
förbund överenskommer härmed om att med giltighet från den 1 januari 1977 bilda 
en stiftelse som benämnes stiftelsen Länsmuseét i Göteborgs och Bohus län. 
 
§ 2 
 
1. Stiftelsen övertar så snart formellt kan ske från Uddevalla kommun med full 
äganderätt de samlingar som nu ägs av Uddevalla museiförening och vilka i följd av 
stiftelsens bildande av föreningen avses att överlämnas till Uddevalla kommun. 
Stiftelsen skall, oavsett om formellt övertagande skett, fr.o.m. 1977-01-01 svara för 
förvaltning och vård av samlingarna i samma utsträckning som nu gäller för 
museiföreningen. 
 
2. Stiftelsen inträder vid tidpunkten för stiftelsebildningen som arbetsgivare för samt-
liga vid Bohusläns Hembygdsförbund anställda befattningshavare. Stiftelsen 
föbinder sig härvid att bibehålla arbetstagarna vid samma löne- och 
pensionsförmåner som åtnjutits i hembygdsförbundets tjänst. Hos Uddevalla 
kommun anställd vid Uddevalla museum tjänstgörande kontors- och 
expeditionspersonal skall erbjudas anställning hos stiftelsen på oförändrade villkor. 
 
3. Bohusläns Hembygdsförbund överlämnar till stiftelsen med full äganderätt 
samtliga förbundet tillhöriga arkivalier, boksamlingar och inventarier. 
 
4. Göteborgs och Bohus läns landsting och Uddevalla kommun förbinder sig att 
svara för de kostnader som erfordras för stiftelsens verksamhet. 
 
§ 3 
 
Stiftelsens ändamål är att förvalta dess samlingar, fastigheter och byggnader och 
hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall huvudsakligen i Göteborgs 
och Bohus läns landstingsområde bedriva och främja kulturminnesvård och museal 
verksamhet liksom annan därmed förenlig verksamhet. Stiftelsen skall, därest icke 
genom författningar annat föreskrives, vara huvudman för landsantikvarien i länet. 
 
§ 4 
 
För stiftelsen Länsmuseét i Göteborgs och Bohus län skall uppgöras stadgar. Stad-
garna skall antagas av samtliga tre stiftare och fastställas av Riksantikvarieämbetet. 
 
§ 5 
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Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse som har sitt säte i Uddevalla och 
består av nio ledamöter jämte nio suppleanter. 
 
§ 6 
 
Stiftelsen Länsmuseét i Göteborgs och Bohus län skall vara undantagen från tillsyn 
enligt lagen den 24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser. 
 
§ 7 
 
utöver vad i 1-6 § säges skall för stiftelsen gälla de bestämmelser som finns intagna i 
bilagda stadgar för stiftelsen. 
 
§ 8 
 
Stiftarna äger avtala om ändring av ovan intagna bestämmelser. 
 
Uddevalla och Göteborg 1976-10-27 
 
För Göteborgs och Bohus läns landsting 
 
Bertil Bjerrek Stig Danielsson 
 
För Uddevalla kommun 
 
Harry Torneskog Hans Jeppsson 
 
För Bohusläns Hembygdsförbund 
 
Erik Huss  Åke Fredsjö 
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STADGAR FÖR STIFTELSEN LÄNSMUSEÉT I GÖTEBORGS OCH 
BOHUS LÄN 
 
Stiftelsen Länsmuseét i Göteborgs och Bohus län har instiftats av Göteborgs och 
Bohus läns landsting, Uddevalla kommun och Bohusläns hembygdsförbund genom 
stiftelseurkund den 27 oktober 1976 varvid följande stadgar antagits. 
 
§ 1 Stiftelsens ändamål 
 
Stiftelsens ändamål är att förvalta dess samlingar, fastigheter och byggnader och 
hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall huvudsakligen i Göteborgs 
och Bohus läns landstingsområde bedriva och främja kulturminnesvård och museal 
verksamhet liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet. Stiftelsen skall, 
därest icke genom författningar annat föreskrives, vara huvudman för 
landsantikvarien i länet. 
 
§ 2 Inspektion och tillsyn 
 
Stiftelsen skall vara underkastad inspektion i enlighet med gällande författningar för 
den verksamhet som stiftelsen är avsedd att bedriva. Stiftelsens handlingar skall 
betraktas som offentliga. Stadgarna skall för att vara giltiga fastställas av Riksantik-
varieämbetet. 
 
§ 3 Stiftelsens styrelse 
 
Stiftelsens angelägenheter handhas av en  styrelse som består av nio ledamöter och 
nio suppleanter. 
 
Göteborgs och Bohus läns landsting utser fem ledamöter och fem suppleanter och 
Uddevalla kommun och Bohusläns hembygdsförbund vardera två ledamöter och två 
suppleanter i styrelsen. 
 
Ledamöter och suppleanter utses för samma mandattid som gäller vid kommunala 
val. 
 
Styrelsen är beslutsför när minst fem ledamöter är närvarande. Styrelsen utser inom 
sig ordförande och vice ordförande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet 
och med utslagsröst för ordföranden. Styrelsen sammanträder på kallelse av 
ordföranden eller då minst tre styrelseledamöter begär det för visst ändamål. 
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år.  
 
Styrelsen utser inom sig ett beredningsutskott om tre ledamöter jämte personliga 
suppleanter vilka skall representera envar av stiftarna. 
 
Förrättningsarvoden utgår enligt styrelsens beslut. 
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§ 4 Styrelsens åliggande 
 
Styrelsen är ansvarig för att stiftelsens angelägenheter handhas enligt 
stiftelseurkunden och dessa stadgar. 
 
Styrelsens skall inlämna budgetförslag till Göteborgs och Bohus läns landsting och 
Uddevalla kommun enligt deras anvisningar. 
 
Styrelsen skall årligen över sin verksamhet avgiva berättelse som jämte sammandrag 
av räkenskaperna skall tillställas revisorerna och envar av stiftarna senast tre 
månader efter räkenskapsårets utgång. Räkenskapsåret är lika med kalenderåret. 
 
§ 5 Personal 
 
Styrelsen utser inom ramen för givna anslag de befattningshavare som kan anses er-
forderliga. 
 
§ 6 Revisorer 
 
Stiftelsens förvaltning granskas av tre revisorer av vilka årligen en revisor jämte per-
sonlig suppleant utses av envar av Göteborgs och Bohus läns landsting, Uddevalla 
kommun och Bohusläns hembygdsförbund. 
 
Revisorernas berättelse över granskningen skall tillställas envar av stiftarna inom 
fyra månader efter räkenskapsårets utgång. 
 
§ 7 Stiftelsens ekonomi 
 
Stiftelsen äger mottaga bidrag till gynnande av dess verksamhet, såvida ej till 
bidragen knutits villkor som styrelsen finner stridande mot stiftelsens ändamål. 
 
I den mån verksamheten ej bekostas av statliga bidrag bekostas den av stiftarna 
enligt dem emellan överenskomna villkor. 
 
§ 8 Ändring av stiftelsens stadgar 
 
Stadgarnas bestämmelser kan ändras därest samtliga stiftare är ense därom och änd-
ringen görs i överensstämmelse med gällande författningar. 
 
§ 9 Stiftelsens upplösning 
 
Stiftelsen kan upplösas endast genom beslut av styrelsen. Sådant beslut fordrar för att 
äga giltighet två tredjedels majoritet av styrelsens samtliga ledamöter och skall god-
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kännas av Göteborgs och Bohus läns landsting, Uddevalla kommun och Bohusläns 
hembygdsförbund. 
 
Vid sådan upplösning skall stiftelsens tillgångar med iakttagande av bestämmelserna 
i gällande författningar överlämnas till annan organisation som kan fungera som hu-
vudman för länsmuseét. 
 
Göteborg och Uddevalla 1976-10-27 
 
Göteborgs och Bohus läns landsting 
 
Bertil Bjerrek Stig Danielsson 
 
Uddevalla kommun 
 
Harry Torneskog Hans Jeppsson 
 
Bohusläns hembygdsförbund 
 
Erik Huss  Åke Fredsjö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


