FÖRESKRIFTER
FÖR
STIFTELSEN SMYGEHUK TILL MINNE AV
HELGA OCH ERNST KNUTSSON, LARS-ERIK KNUTSSON
OCH KERSTIN OCH JAN-ÅKE FREMBERG

1. Stiftelsens firma
Stiftelsens namn är Stiftelsen Smygehuk till minne av Helga och Ernst Knutsson, Lars-Erik
Knutsson och Kerstin och Jan-Åke Fremberg

2. Stiftelsens stiftelsekapital
Stiftelsen har bildats genom att stiftaren genom stiftelseförordnande har tillfört fastigheterna
Trelleborg Östra Torp 20:39, Trelleborg Östra Torp 15:7 och Trelleborg Östra Torp 16:6. Stiftelsen
har rätt att ta emot donationer och testamenten samt öka sina tillgångar även på annat sätt.

3. Säte
Stiftelsen skall ha sitt säte i Trelleborgs kommun, Skåne Län.

4. Ändamål
Stiftelsen skall ha till ändamål att för all framtid tillsammans med Trelleborgs kommun utveckla de
till stiftelsen överförda fastigheterna så att dessa kan nyttjas för kultur- och fritidsändamål samt för
utveckling av turistnäringen i Smygehamns närområde samt bevara de kultur- och naturvärden
som finns på fastigheterna och i Smygehamns närområde.

5. Hur ändamålet uppfylls
Stiftelsen skall uppfylla sitt ändamål genom att de till stiftelsen tillförda fastigheterna utvecklas och
används för ovan angivna ändamål.

Stiftelsen äger rätt att dela ut medel till ideella föreningar som främjar de ändamål som anges ovan.

6. Styrelsen
Styrelsen skall sköta stiftelsens angelägenheter och företräda stiftelsen.

Styrelsen skall ha lägst tre styrelseledamöter och högst sju styrelseledamöter som utses för tre år
i taget.

Av stiftelseförordnandet framgår styrelsens sammansättning under tiden från bildandet och de tre
följande räkenskapsåren.

För tiden därefter (eller för det fall en ledamot avlider eller avgår från sitt uppdrag eller av annat
skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag) skall styrelsen utses genom beslut av kommunstyrelsen
i Trelleborgs kommun. Kerstin Fremberg, Sven Olsson och Carl-Axel Hansson skall därvid, om de
så önskar, föreslås till omval. Vid förfall för någon av dessa personer skall någon av följande
personer, om de så önskar, föreslås: Peter Jonsson, Erik Lundström eller Ingela Hansson.

Den styrelseledamot som utses av styrelsen skall utgöra ordförande. Ordförande har utslagsröst
vid lika röstetal. Styrelsen äger rätt att utse vice ordförande. Vice ordförande har inte utslagsröst.
7. Styrelsemöte
Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordföranden eller då denna är förhindrad på kallelse
av vice ordföranden. Kallelse till styrelsemöte skall ske skriftligen minst fem dagar före mötet.

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av alla styrelseledamöter är närvarande. Beslutsförhet
förutsätter att antingen ordföranden eller vice ordföranden är närvarande.

Vid styrelsemöten skall föras protokoll där besluten och omröstningarna antecknas. Styrelsen skall
utse protokollförare. Protokollet skall undertecknas av protokollföraren och justeras av mötets
ordförande.

Styrelsen skall, om man finner det lämpligt, adjungera lämplig person med byggnadsantikvarisk
expertis.

8. Firmateckning
Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de i styrelsen som styrelsen utser som
firmatecknare.

9. Räkenskapsår
Stiftelsen räkenskapsår är kalenderår.

10. Revision
För att granska stiftelsens förvaltning och räkenskaper skall styrelsen utse en revisor.

11. Ändring av föreskrifter
Ändring av dessa föreskrifter, utom ändamålet enligt punkt 4, får göras genom enhälligt
styrelsebeslut och blir gällande efter erforderligt myndighetsbeslut.

