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VÄSTERVIKS KOMMUN
FÖRFATTNINGSSAMLING

283.2

STIFTELSEURKUND FÖR VÄSTERVIKS UTVECKLINGSCENTRUM
ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 1987-09-24, § 163

§1
Undertecknade har beslutat att för i § 2 nedan angivet ändamål bilda en
stiftelse i samverkan mellan Västerviks kommun, regionala institutioner samt
parter från näringslivet i Västerviksregionen.

§2
Stiftelsens ändamål skall vara att bedriva utvecklingsfrämjande verksamhet,
främst i Västerviks kommun genom samverkan mellan näringsliv, kommun
samt institutioner på regional- och riksnivå.
Stiftelsen skall medverka i kunskaps- och kompetensutveckling inom
områden som främjar näringslivets struktur och utveckling.
Stiftelsen skall initiera och medverka i utbildnings-, forsknings- och
utvecklingsprojekt samt erbjuda en attraktiv och kontaktskapande miljö för
kreativa personer, företag eller andra organisationer.

§3
Stiftelsens ändamål och förvaltning regleras i stiftelsens stadgar (stadgar
901116), vilka härmed fastställes.

§4
Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929 om
tillsyn av stiftelser.
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§ 5
Stiftelsen kommer till stånd genom att erforderliga medel genom stiftarnas
försorg ställes till stiftelsens förfogande att såsom självständig förmögenhet
tjäna stiftelsens ändamål.

§6
Intressenter i form av fysisk eller juridisk person kan knytas till stiftelsen på
sätt som anges i stadgarna.

§7
Stiftarna skall årligen, senast 6 mån efter ordinarie räkenskapsårs utgång,
träffas för att behandla stiftelsens angelägenheter enligt nedan:

*

Ta del av styrelsens redovisning och förvaltning för det avslutade
räkenskapsåret.

*

Pröva revisorernas synpunkter på styrelsens förvaltning och föreslå
eventuella åtgärder.

*

Tillsätta ny styrelse på sätt som regleras i stadgarna.

*

Tillsätta revisorer med suppleanter på sätt som regleras i stadgarna.

*

Ge synpunkter på stiftelsens framtida inriktning.

§8
Varje stiftare har rätt att utse en representant vardera till det i § 7 nämnda
årliga mötet. Mötet utser ordförande och sekreterare. Protokoll skall föras.
Styrelsen kallar stiftare till årligt möte. Sådan kallelse skall vara avsänd
senast 14 dagar före tidpunkt för mötet.

§9
Stiftarna är överens om att var för sig sträva efter att välja
styrelserepresentanter i stiftelsen som besitter egenskaper så att en väl
förankrad, aktiv och dynamisk medverkan kan förväntas.
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