
 
 

 

 
- 1 -  

www.friskytten.se 

 

 
Stadgar för Resultatandelsstiftelsen Friskytten 
 
Stiftelsen har bildats genom att Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen anslagit 
medel för bildande av en resultatandelsstiftelse med de anställda i de två 
sparbankerna som destinatärskrets och i övrigt på följande villkor. 
 
§ 1  Stiftelsens namn skall vara Resultatandelsstiftelsen Friskytten. 
 
§ 2  Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta till stiftelsen överlämnade medel och 
 utbetala resultatandelar, allt enligt bestämmelserna i dessa stadgar samt de 
 närmare villkor som anges i reglemente för stiftelsen. 
 
 Stiftelsens förvaltningsuppdrag skall gälla till dess att den upplöses jämlikt § 
 11 i stadgarna. Varje anslaget belopp skall förvaltas som en särskild fond med 
 beteckning utvisande resultatandelsens räkenskapsår. För varje sådan fond 

skall stiftelsen som destinatärskrets ha andelsägare som för just detta 
räkenskapsår omfattas av överföringen. 

 
§ 3  Stiftelsens säte skall vara Ängelholm. 
 
§ 4  Stiftelsen leds av en styrelse bestående av sex ledamöter, vilka utses av 
 andelsägarna vid ett möte som styrelsen kallar till årligen och som skall hållas 
 före utgången av maj månad. Styrelsen skall inom sig utse ordförande och 
 vice ordförande. Ett krav för att ingå i styrelsen är innehav av resultatandelar i 
 stiftelsen. 
 
 Vid årsmöte utser andelsinnehavarna inom sig också en valberedning 
 bestående av två personer. 
 
 Styrelsens och valberedningens mandatperioder skall vara två år. Hälften av 
 styrelsens respektive valberedningens ledamöter väljs årligen. Omval får ske 
 av ledamöter i styrelsen och valberedningen. Avgår styrelseledamot eller 
 ledamot i valberedningen före mandattidens utgång får styrelsen utse ny 
 ledamot för tiden fram till nästkommande årsmöte då fyllnads- eller nyval skall 
 ske. 
 
§ 5  Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras, vilket skall justeras av 
 ordföranden och en ledamot som styrelsen utser. 
 
§ 6  Styrelsen är beslutsför om de vid sammanträdet närvarande röstberättigades 
 antal överstiger hälften av hela antalet ordinarie styrelseledamöter. 
 
 Styrelsens beslut fattas – med de undantag som följer av §§ 11, 12 och 13 – 
 med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
 
§ 7  Styrelsen företräder stiftelsen gentemot tredje man och inför domstol och 
 andra myndigheter. Samma behörighet har de som styrelsen utsett att teckna 
 stiftelsens firma. 
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§ 8  Aktier eller andra värdepapper som ingår i en av stiftelsen förvaltad fond skall 
 registreras i stiftelsens namn. Stiftelsens styrelse avgör om och på vilket sätt 
 rösträtt skall utövas för dessa aktier eller värdepapper. 
 
§ 9  Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår. Särskilda 

redovisningshandlingar skall upprättas för stiftelsen och för varje av stiftelsen 
förvaltad fond. Redovisningshandlingarna skall överlämnas till revisorerna inom 
två månader från räkenskapsårets utgång. 

 
§ 10  Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av en revisor som skall 
 vara auktoriserad. Till revisor får utses registrerat revisionsbolag. Revisor 
 utses av andelsinnehavarna vid årsmötet. Andelsinnehavarna har rätt att vid 
 årsmötet även utse en förtroendevald revisor. 
 
§ 11  Stiftelsen skall upplösas om den inte längre har någon fond att förvalta och 
 samtliga ledamöter av stiftelsens styrelse är eniga om ett sådant beslut. 
 Finns vid stiftelsens upplösning eller därefter någon tillgång som inte tillhör 
 någon av fonderna skall den användas för att tillgodose det i § 2 angivna 
 ändamålet. Tillgångar som inte kan användas för det i § 2 angivna ändamålet 
 skall anslås till välgörande eller eljest allmännyttiga ändamål. 
 
§ 12  Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas av stiftelsens styrelse om 
 styrelsens samtliga ordinarie ledamöter är eniga om beslutet. Härutöver gäller 
 bestämmelserna i permutationslagen (1972:205). 
 
§ 13  Har upphävts. 


