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VÄSTERVIKS KOMMUN
FÖRFATTNINGSSAMLING

283.1

STADGAR FÖR VÄSTERVIKS UTVECKLINGSCENTRUM
ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 1987-09-24, § 163
MED ÄNDRING 1990-09-27, § 97, SAMT ÄNDRING I § 10
ENLIGT BESLUT AV STIFTARMÖTET 1996-11-06

§1

Stiftelsens namn

Stiftelsens namn är Västerviks Utvecklingscentrum, VUC.

§2

Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Västervik.

§3

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål skall vara att bedriva utvecklingsfrämjande verksamhet,
främst i Västerviks kommun, genom samverkan mellan näringsliv, kommun
och olika institutioner på regional- och riksnivå.
Stiftelsen skall vara en resurs i uppbyggandet och utvecklandet av kunskap
och kompetens inom de områden som främjar näringslivets struktur och
utveckling.
Stiftelsens huvuduppgifter skall vara
att initiera och medverka i utbildnings-, forsknings- och utvecklingsprojekt;
att erbjuda aktiva, kreativa, utvecklingsinriktade personer och företag, institutioner och organisationer möjlighet att arbeta i en kontaktskapande och
utvecklande miljö.
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§4

Stiftare

Stiftare är Västerviks kommun, Tjustbygdens Sparbank, Västerviks Företagsgrupp, ekonomisk förening, Pentronic AB, Utvecklingsfonden i Kalmar
län, Gunnebo AB, Moore Paragon Svenska AB.

§5

Tillgångar

Stiftelsens tillgångar består av:
Kapital som tillskjuts genom stiftarnas försorg i form av ett engångsbelopp
om 2 350 000 kronor.
Genom förvärv 1991-01-01 har stiftelsen köpt fastigheten Kunskapskällan 4
av Västerviks kommun på goda villkor som ett led i kommunens stöd till
stiftelsens verksamhet/ändamål. Om stiftelsen avvecklas eller om fastigheten
ej används för sitt ursprungliga (stiftelsens) ändamål, så garanteras
Västerviks kommun att återköpa denna till kalkylvärdet. Med kalkylvärdet
avses i detta fall summan av fastighetens anskaffningskostnad med tillägg
av kostnaden för där efter gjorda investeringar.
Andra tillgångar som stiftelsen framgent kan erhålla genom avkastning, gåva
eller på annat sätt ställts till stiftelsens förfogande.
§6

Finansiering

Stiftelsens styrelse äger efter eget gottfinnande disponera stiftelsens tillgångar och dess avkastning inom ramen för angivet ändamål. Målsättningen
skall dock vara att det av stiftarna insatta kapitalet skall förräntas/förvaltas på
bästa sätt och dess avkastning användas för att täcka stiftelsens löpande
driftkostnader.
Tillkommande finansiering utgör:
Kontrakt mellan stiftelsen och vissa stiftare som därigenom tidsbegränsat
garanterar stiftelsen viss finansiering.
Länsstyrelsen i Kalmar län som har ställt 500 000 kronor till stiftelsens förfogande till investeringar.
CEFU, Centrum för Forskning och Utveckling i Kalmar län, som har ställt
100 000 kronor till stiftelsens förfogande.
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§7

Intressenter

Annan än stiftare kan vinna anslutning som intressent genom med stiftelsen
träffat och av styrelsen i sin helhet godkänt avtal.
CEFU, Centrum för Forskning och Utveckling i Kalmar län, skall utgöra
sådan intressent genom att ställa kapital till stiftelsens förfogande enligt § 6.
CEFU erhåller härigenom rätt att utse en person som adjungerad ledamot i
styrelsen med rätt till full insyn i stiftelsens verksamhet samt yttranderätt vid
styrelsens sammanträden, allt i syfte att gagna ett samarbete mellan
stiftelsen och SEFU.

§8

Styrelse

För ledning och förvaltning av stiftelsens angelägenheter skall finnas en styrelse bestående av 9 ordinarie ledamöter med personliga suppleanter.
Styrelsen skall utses på följande sätt:
Västerviks kommun utser 3 ledamöter varav 1 skall vara ordförande. Övriga
stiftare (6 st) utser vardera en ledamot. I övrigt konstituerar styrelsen sig
själv.
Styrelsen äger rätt att inom sig delegera arbetsuppgifter.
Styrelsen kan till sig adjungera personer med särskild sakkunskap.
Styrelsen kan utse en verkställande funktionär/direktör, med ansvar för de
beslut styrelsen fattar om stiftelsens verksamhet samt till denne delegera beslut i den omfattning styrelsen finner lämpligt. En sådan verkställande direktör bör i möjligaste mån få liknande ansvar och befogenheter som omnämns
i aktiebolagslagen SFS 1975:1385 kap 8.
Stiftelsens firma tecknas av ordföranden och verkställande direktören eller
av ordföranden och två ordinarie styrelseledamöter i förening.
Styrelsen är beslutsför när minst fem ledamöter är närvarande.
Som beslut gäller den mening varom de flesta röstande förenat sig. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen sammanträder då ordföranden finner det lämpligt eller då två ordinarie ledamöter så begär. Kallelse till styrelsemöte skall ske genom ordförandens försorg och bör delges ledamöterna minst två veckor före sammanträdets hållande.
Styrelsens ledamöter utses för en period om ett år i taget.
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§9

Styrelsens åligganden

Styrelsen ansvarar för stiftelsens verksamhet inom ramen för dessa stadgar
samt förvaltar stiftelsens tillgångar.
Styrelsen skall fastställa budget för stiftelsens ekonomi samt årligen upprätta
en skriftlig redovisning till stiftarna innefattande fullständiga räkenskaper
enligt bokföringslagen för det gångna räkenskapsåret. Sådan redovisning
skall presenteras stiftarna senast sex månader efter räkenskapsårets
utgång.
Styrelsens möten skall protokollföras.

§ 10

Räkenskapsår

Räkenskapsåret skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

§ 11

Revisorer

Räkenskaperna samt styrelsens förvaltning skall granskas av en
auktoriserad revisor samt en lekmannarevisor. Den auktoriserade revisorn
och en personlig suppleant till denne utses årligen av stiftarna i samförstånd.
Lekmannarevisorn och dennes personlige suppleant utses årligen av
Västerviks kommun.
Auktoriserad revisor skall efter samråd med lekmannarevisor avge revisionsberättelse senast fem månader efter ordinarie räkenskapsårs utgång.
Stiftarna skall gemensamt pröva de synpunkter revisorerna framför.

§ 12

Tillsyn

Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen av den 24 maj 1929
om tillsyn av stiftelser.

§ 13

Ändring av stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar, utom vad som framgår av § 3, stiftelsens ändamål, kan fattas av styrelsen. Sådant beslut om ändring äger giltighet efter samtliga styrelseledamöters skriftliga godkännande.
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§ 14

Stiftelsens upplösning

Stiftelsens styrelse äger rätt att besluta om stiftelsens upplösning. Sådant
beslut kan endast ske med samtliga styrelseledamöters skriftliga godkännande.
Vid stiftelsens upplösning skall samtliga tillgångar fördelas på medlemmarna
i proportion till anslagna medel.
Stiftelsens arkiv skall därvid under betryggande former deponeras hos
Västerviks kommun.

§ 15

Personal, administration

Stiftelsen projektanställer eller på annat sätt köper tjänster eller andra resurser för att i möjligaste mån minimera fasta kostnader men ändå ha tillgång
till kvalificerad kompetens.
_____
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