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Stiftelsen Miseskdr

S 1 Stiftelsens bildande

Undertecknad Leif Lehmann har denna dag beslutat bilda Stiftelsen MAseskdr och jag

donerar kr.1'OO0 till stiftelsens kapital'

For stiftelsen skall dessa stadgar gdlla'

S 2 Stiftelsens namn

Stiftelsens namn iir "stiftelsen MAseskdd''

53 Stiftelsens dndamil

stiftelsen har till dndamal att frdmja vard, uppfostran samt undervisning av barn och

ungdom samt utbildning inom sjomanskap,'navigering och sjdrdddning dvensom frdmja

forskning inom natur och milj6'

S 4 StYrelsens site

Stiftelsen skall ha sitt sdte pA Karingon' Orust kommun'

S 5 Stiftelsens stYrelse

stiftelsens angelSgenheter skall hanteras av en styrelse bestaende av tre personer och

tre suPPleanter.

De forsta ledamdterna av styrelsen vid stiftandet skallvara Leif Lehmann, Lars Ledelius

och Gunnar Karlsson. suppieanter skall vara lnga Lill Osterberg, Sdren Martinsson och

Knut Warlin

Styrelsen vdljer inom sig ordforande och kassor. SA linge Leif Lehmann dr ledamot av

styrelsen skall han vara ordfdrande'

Eftertrddare till styrelseledamot och styrelsesuppleant utses av styrelsen'

S 6 Firmateckning

stiftelsens firma skall tecknas, forutom av styrelsen, av styrelsens ledamoter tva i

foreningsamtavstyrelsenskassdrochordf6randevarf6rsig.

S 7 StYrelsens arbete

Styrelsen sammantrdider pA kallelse av ordforanden eller annan styrelseledamot'

styrelsen dr beslutfdr da minst tv6 ledamoter iir ndrvarande och ense om fattade

beslut.

Som styrelsens beslut skall g-illa beslut som fattats med enkel majoritet' Vid lika

rdstetal har ordfdranden utslagsr6st'

Vid styrelsens sammantrdden skall foras protokoll'



S I F6rvaltningen av stiftelsens kapital

Stiftelsen skall ha en egen fOrvaltning'

Stiftelsens styrelse dger att tillfrdmjande av stifielsens SndamAl anvdnda sAvdl

stiftetsens t<aiitat sori avkastning. btiftelsens ursprungliga kapitalskalldock alltid

behallas intakt. Styrelsen ager ra'tt att till kapitalet liigga den del av en arsavkastning
som stYrelsen finner for gott'

S I Stiftelsens rdkenskaPsir

Stiftelsens rdkenskapssAr skall vara kalenderAr'

Det forsta rakenskapsaret skall omfatta tiden fran och med dagen f6r stiftelsens

bildande tilloch med den 31 december 1983'

S 10 Stiftelsens rlkenskaPer

StiftelsensrdkenskaperskallArligengranskasavenrevisor.

511 Stiftelsens uPPl6sning

Stiftelsen skall upplosas nar stiftelsens dndamAl uppfylls pA annat sdtt eller pA grund av

sAdant myndighetsbestut sor pavert ar stifte.lsens m6;tignet att uppfylla sitt dndamAl

eller efteienfrlttlgt beslut av stiftelsens styrelse'

Vid stiftetsens uppl6sning skalt stiftelsens tillgAngar tillfalla Sj6r-iddningssdllskapet'

S 12 Andring av stadgar

Andringar av dessa stadgar fAr utan tillstAnd av myndighet g6ras av en enig styrelse'

Andrin6 av $$ 3 och 6 samt denna $ fAr dock inte g6ras'
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