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STADGAR FÖR PER SKÅRMANS STIFTELSE 
 
1. Stiftelsens namn 
 
Stiftelsens namn är Per Skårmans stiftelse. 
 
 
2. Stiftelsens ändamål 
 
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vård och uppfostran av barn, utöva 
hjälpverksamhet bland behövande, att lämna understöd för beredande av undervisning eller 
utbildning, i första hand av ungdoms- och idrottslärare, samt att främja vetenskaplig 
forskning, främst inom områdena teknik och medicin. 
 
Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att utdela stipendier eller andra anslag till 
enskilda personer och/eller forskargrupper, institutioner, föreningar eller andra juridiska 
personer som främjar stiftelsens ändamål. Stiftelsen äger också rätt att genom andra 
åtgärder än nu nämnts förverkliga stiftelsens ändamål. 
 
 
3. Förvaltning 
 
Styrelse 
 
Stiftelsens styrelse skall bestå av minst tre och högst åtta ledamöter. Härjämte må utses 
högst två suppleanter. 
 
Styrelseuppdragen skall gälla under en mandatperiod av tre år. Styrelsen utser själv vid 
behov nya styrelseledamöter och suppleanter. Styrelseuppdrag upphör i förtid om 
ledamoten eller den som utsett honom begär det. Vid stiftelsens bildande skall följande 
personer utgöra styrelse: 
 
Bo Hjalmarsson 
Lars-Göran Sandberg 
Per Skårman 
 
Inom styrelsen skall en ledamot vara ordförande. Ordföranden skall se till att sammanträde 
hålls när det behövs, dock minst två gånger per år. Styrelsen skall sammankallas om en 
styrelseledamot begär det. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som skall 
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justeras av ordföranden jämte den eller de ytterligare personer som vid varje tillfälle därtill 
utses. 
 
Styrelsen företräder stiftelsen och tecknar dess namn och firma. Styrelsen äger utse ledamot 
att ensam eller i förening med annan ledamot företräda stiftelsen och teckna dess namn och 
firma. 
 
Beslut om arvode till ledamot får fattas av styrelsen. 
 
Styrelsen äger utse de övriga funktionärer den finner nödvändiga. Styrelsen har rätt att vid 
behandling av frågor om anslag till sig adjungera vetenskapsmän eller andra experter inom 
de områden som stiftelsen har att främja samt att för urval och bedömning anlita 
organisationer inom dessa områden. 
 
Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. 
Med undantag för fråga om ändring av stiftelsens stadgar gäller som styrelsens beslut den 
mening som biträds av minst hälften av de närvarande eller, vid lika röstetal, den mening 
som ordföranden biträder. Vid ändring av stadgar gäller bestämmelsen i § 9. 
 
 
Styrelsens säte  
 
Styrelsen har sitt säte i Stockholms stad. 
 
 
Placering och avkastning 
 
Styrelsen skall vid förvaltningen tillse att dess egendom är placerad på fullt betryggande sätt 
och att tillgångarna ger bästa möjliga avkastning. 
 
Stiftelsen skall använda skälig del av sin avkastning för att främja sitt ändamål. Förutom 
löpande avkastning har stiftelsen rätt att för sitt ändamål använda högst 10 procent av 
under föregående räkenskapsår realiserade realisationsvinster eller den större andel 
realisationsvinster som krävs för att stiftelsen skall kunna uppfylla sitt kvalificerade ändamål 
enligt gällande skattelagstiftning. 
 
 
4. Räkenskaper, bokföring, årsredovisning, m.m. 
 
Bestämmelserna i Bokföringslagen (1999:1078) och Stiftelselagen (1994:1220) skall gälla för 
stiftelsens räkenskaper, bokföring, årsredovisning m.m. 
 
  
5. Räkenskapsår 
 
Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår. 
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6. Revision 
 
Stiftelsen skall ha minst en revisor som utses och entledigas av stiftelsens styrelse. 
Uppdraget som revisor gäller tills vidare och upphör när ny revisor utsetts. 
 
 
7. Tillsyn 
 
Stiftelsen skall stå under tillsyn. 
 
 
8. Registrering 
 
Stiftelsen skall vara registrerad. 
 
 
9. Ändring av stadgar 
 
Ändring av dessa stadgar, med undantag för bestämmelse om stiftelsens ändamål, får ske 
genom beslut av styrelsen utan tillstånd av myndighet. Härvid gäller som styrelsens beslut 
den mening som biträdes av minst två tredjedelar av de närvarande. 
 
 
Stockholm den 16 november 2000 
 
Per Skårman 
 
 
Denna utskrift av stadgarna för Per Skårmans stiftelse är en typsnittsredigerad version av de ursprungliga 
stadgarna som fogats till stiftelseförordnandet av den 16 november 2000. 


