
 
 STADGAR  
för Stiftelsen Fryshuset  
§ 1  
ÄNDAMÅL  
Stiftelsen har till ändamål att driva ett aktivitetshus för  

• Idrott  
• Musik  
• Utbildning/ skolverksamhet  
• Projektverksamhet inom olika sociala områden och intresseinriktningar  
• Utveckling av unga människor genom gott ledarskap  

 
§ 2  
ORGANISATION  
Stiftelsen ska förvaltas av en styrelse med nio ordinarie ledamöter. Stiftelsens ordförande och 
övriga ledamöter utses av styrelsen senast under juni månad. Vartannat år utses fem ledamöter 
och vartannat år utses fyra ledamöter. Samtliga väljs för två år.  
Avgående styrelseledamot kan återväljas. Avgår styrelseledamot under pågående mandattid ska så 
snart som möjligt en ny ledamot utses för den tid som återstår.  
Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare, ävensom erforderliga 
funktionärer. Dessutom äger styrelsen utse ett verkställande utskott bestående av minst tre 
ledamöter med de befogenheter som styrelsen föreskriver. Minst en av ledamöterna skall tillhöra 
styrelsen. Styrelsen äger därjämte anställa erforderlig personal.  
Styrelsen är beslutsför om lägst fem ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel 
röstmajoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.  
Kallelse till sammanträde skall tillställas ledamöterna minst en vecka i förväg  
§ 3  
FÖRVALTNING OCH EKONOMI  
Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår.  
Styrelsen skall besluta om förslag till budget för närmast förestående räkenskapsår.  
Senast den 30 april ska styrelsen upprätta årsredovisning för verksamhets- och räkenskapsåret  
För att förverkliga stiftelsens ändamål och för att skapa sund ekonomi samt ge service till 
besökare kan stiftelsen bedriva kommersiell verksamhet relaterad till i första paragrafen angivna 
områden.  
Styrelsens förvaltning skall präglas av ansvar, affärssinne och sparsamhet.  
Löner, arvoden och andra ersättningar till anställda skall anpassas till praxis på arbetsmarknaden 
och f ö vad skäligheten anvisar.  



§ 4  
REVISION  
Styrelsens förvaltning och räkenskapsår ska årligen granskas av två revisorer, varav en ska vara 
auktoriserad. Dessa och två suppleanter, varav en ska vara auktoriserad, utses av styrelsen. 
Revisorerna väljs för en tid av två år vid samma tillfälle som stiftelsens styrelse.  
Revisionsberättelsen ska överlämnas till stiftelsens styrelse senast den 30 april.  
§ 5  
STADGEÄNDRING  
Ändring av föreskrifterna i dessa stadgar skall göras i den ordning som föreskrivs i 6 kap. 
stiftelselagen (1994:1220). 


