
LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.12

Stadgar för Stiftelsen Laholms Teckningsmuseum LFS 5.12

Antagna av kommunfullmäktige 1992-02-27, § 20

§ 1  Stiftelsens grundande

Stiftelsen har tillkommit för att förvalta den teckningssamling som
Böllerupakademin deponerat i Laholms kommuns arkiv jämte ett kapital på 1000
kr.

§ 2  Stiftelsens namn

Stiftelsens namn skall vara Laholms Teckningsmuseum.

§ 3  Ändamål

Något fristående teckningsmuseum finns inte i Sverige. Stiftelsens ändamål är att
genom inrättande av ett teckningsmuseum i Laholm sprida kännedom om
teckningskonsten. Genom att förvalta och föröka ovan nämnda teckningssamling
samt att ansvara för att samlingen visas offentligt för allmänheten uppnås detta
ändamål.

Avkastningen av kapitalet avsätts för samma ändamål. Stiftelsen skall sträva efter
att, i samråd med kommunen, lämplig permanent lokal inom Laholms stad ställes
till förfogande. När verksamheten ökat kan även anordnande av tillfälliga
utställningar utifrån komma i fråga. I ett senare skede bör samlingen också göras
tillgänglig för forskare.

§ 4  Stiftelsens tillgångar

1 Den av Böllerupakademin deponerade teckningssamlingen (enligt
förteckning).

2 Ett kapital på 1000 kr.

3 Vad som i övrigt tillfaller stiftelsen från tredje man.

§ 5  Förbud mot försäljning

Teckningarna må inte försäljas. Undantaget är dubbelexemplar av grafik som må
bytas.

§ 6  Förvaring
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Teckningssamlingen skall förvaras på betryggande sätt. För närvarande i
Stadshusets arkiv.
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LFS 5.12 § 7  Styrelsens förvaltning

Förvaltningen av stiftelsens tillgångar och handhavande av dess angelägenheter
utövas av stiftelsens styrelse, som har sitt säte i Laholm.

§ 8  Styrelsens sammansättning

Stiftelsens styrelse skall bestå av sju ledamöter. Tre av dessa utses av
Böllerupakademin, tre av Laholms kommun (varvid en företrädare för
kultursektorn är självskriven) samt en representant för Hallands länsmuseer.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Om så erfordras må stiftelsens styrelse inom eller utom sig utse personer som
verkställer stiftelsens beslut och under styrelsens överinseende sköter expedition
och stiftelsens löpande verksamhet i övrigt.

§ 9  Styrelsens sammanträden

Stiftelsens styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva
antalet ledamöter framställt begäran därom. Protokoll skall föras vid styrelsens
sammanträden.

§ 10 Firmateckning

Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen inom
styrelsen utser därtill.

§ 11 Redovisning

Stiftelsens tillgångar i form av teckningar skall löpande bokföras.

Beträffande stiftelsens kapital skall räkenskapen avslutas per kalenderår och
granskas av revisor vilken skall lämna berättelse beträffande sin granskning till
stiftelsens styrelse och, om så erfordras, till tillsynsmyndighet. Vidare skall i sådant
fall revisorssuppleant finnas.

§ 12 Tillsyn

Skulle kapitaltillgångarna nå en sådan storlek att tillsynsmyndighet fordras skall
stiftelsen stå under tillsyn av länsstyrelsen i Hallands län.

_________
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