Stadgar för Stiftelsen Höganäs Keramiska Center
1 § Namn
Stiftelsens namn
skall vara " Stiftelsen Höganäs Keramiska Center".
2 § Ändamål
Stiftelsen har till ändamål att främja bevarandet av svensk keramisk tradition i allmänhet
samt förevisa densamma tillsammans med internationellt producerad keramik och
därutöver förvalta keramikproduktion som i århundrade utformats och producerats i
Skåne med särskild inriktning mot den produktion som ägt rum i Höganäs och
Kullabygden i synnerhet. Vidare har Stiftelsen till ändamål att utgöra ett nationellt
kunskaps- och forskningscentrum för keramisk design och produktion och har att bedriva
näringsverksamhet inom keramik och därmed sammanhängande verksamhet. Stiftelsen
får ta emot gåvor och bidrag som främjar dess ändamål.
3 § Stiftelsens kapital m.m.
Stiftelsens kapital får disponeras för insatser som avses i ändamålsparagrafen samt för
uppbyggnad av stiftelsens verksamhet.
Gåvor och bidrag som stiftelsen erhåller efter bildandet får användas för insatser enligt
ändamålsparagrafen samt för administration i anslutning härtill, om inte annat föreskrivs
av givaren.
4 § Förvaltning
Stiftelsen skall förvaltas av en egen styrelse.
Stvrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter och minst fem och högst sju
ersättare.
Kommunfullmäktige i Höganäs kommun utser tre ledamöter och tre ersättare. Region
Skåne utser en ledamot och en ersättare. Stiftelsen Höganäs Museum utser en ledamot
och en ersättare. Styrelsen äger utse ytterligare två leda möter och två ersättare.
De organ som äger utse ledamöter och ersättare äger också entlediga dessa.
Ordföranden skall väljas av styrelsen.
Styrelsen äger rätt att besluta om arvode för styrelseledamöterna med högst de belopp
som motsvaras av de arvoden för sammanträde som vid varje tid tillämpas för
förtroendevalda i Höganäs kommun.
5 § Firmatecknare

Styrelsen företräder stiftelsen och tecknar dess firma. Styrelsen kan inom sig bemyndiga
två ledamöter att i förening teckna stiftelsens firma.
6 § Styrelsens ansvar
Styrelsen svarar särskilt för att föreskrifter i stiftelseförordnandet följs, att penningmedel
är placerade så att god och säker avkastning erhålles, att stiftelsen fullgör sin
bokföringsskyldighet samt i övrigt främjar stiftelsens utveckling och förvaltning. Samlingar
får inte pantförskrivas.
7 § Styrelsesammanträden
Ordföranden kallar till sammanträden. Kallelse skall ske genom brev på posten och skall
ha skickats senast åtta dagar före sammanträdet om inte särskilda skäl påkallar kortare
kallelsetid. Till kallelse skall fogas föredragningslista och de handlingar som hör till de
ärenden som skall behandlas.
Kallelse och övriga handlingar skall även sändas till ersättarna för kännedom.
Ordinarie ledamot som är förhindrad att delta kallar själv sin ersättare.
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år och vid tillfälle när minst hälften av
ledamöterna begär det.
Protokoll skall föras av styrelsen utsedd sekreterare och justeras av ordföranden jämte
ytterligare en av styrelsen vald ledamot.
Styrelsen kan då så erfordras för behandling av ett ärende bereda en person utanför
styrelsen tillfälle att delta i styrelsens överläggningar.
8 § Styrelsebeslut
Beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt skall fattas av minst två tredjedelar
av samtliga ledamöter. I övriga frågor är styrelsen beslutför om mer än hälften av dess
ledamöter är närvarande.
Den mening som företräds av flertalet ledamöter gäller som styrelsens mening. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om sluten omröstning tillämpas, skall dock, vid
lika röstetal, lottning avgöra vilken styrelsens mening skall vara.
9 § Jäv
Styrelseledamot får inte handlägga frågor som rör avtal mellan denne och stiftelsen.
Ledamot får inte heller handlägga frågor om avtal mellan stiftelsen och tredje man, om
denne i frågan har ett intresse som kan strida mot stiftelsens intresse.

10 § Bokföring och räkenskapsår
Stiftelsen är bokföringsskyldig och dess räkenskapsår skall vara kalenderår.
11 § Revisorer
För granskning av stiftelsens räkenskaper, årsredovisning samt styrelsens förvaltning
utses årligen två revisorer jämte en ersättare. Minst en revisor och ersättaren skall vara
auktoriserad. Revisorerna och ersättaren utses och entledigas av styrelsen.
12 § Stadgeändringar
Dessa stadgar får, med undantag för ändamålsparagrafen, ändras om samtliga
styrelseledamöter är ense om beslutet.
13 § Stiftelsens upplösning
För upplösning av stiftelsen krävs beslut av såväl styrelsen som av dem som utser
styrelseledamöter.
Om stiftelsen upplöses skall dess eventuella tillgångar erbjudas Höganäs kommun.

