
 
 
      

 

  

 
Bromölla kommun 

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING  Nr 871.1 
 

 
Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr 
 
Kf 1993-02-22 § 20 1993-02-23 1992/593-871 
 
 
STADGAR FÖR STIFTELSEN BROMÖLLA NATUR- OCH KULTURMILJÖ-
VÅRDSFOND 
 
 
§ 1 Ändamål 
 
Bromölla Natur- och kulturmiljövårdsfond har som  ändamål  
 
att stödja långsiktigt natur- och kulturmiljövårdsarbete som har stort allmänintresse 
 
att stödja långsiktiga vattenvårdsinsatser för att t ex  återskapa våtmarker, anordna översilningsytor 
 
att stödja långsiktiga naturvårdsinsatser för att bibehålla särskilt värdefulla och representativa 
naturtyper 
 
att stödja ett bevarande och återskapande av byggnader som är särskilt värdefulla ur 
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synvinkel 
 
att stödja restaurering och renovering av fasta fornlämningar med dess kringliggande närmiljö. 
 
§ 2 Fonden 
 
Fonden är öppen för privat stöd i form av t ex donationer. 
 
Avkastningen från fonden skall delas ut årligen, 10 % av avkastningen skall dock återgå för att 
värdesäkra fonden. 
 
§ 3 Ansökan till Bromölla Natur- och Kulturmiljövårdsfond 
 
Ansökan till Bromölla Natur- och Kulturmiljövårdsfond kan göras av förening eller enskild. 
 
Ansökan av enskild eller förening görs till stiftelsen senast den 31 mars. 
 

 § 4 Styrelse 
 
Stiftelsens angelägenheter skall förvaltas av en styrelse bestående av 9 ledamöter med 
suppleanter, utsedda för en tid av tre år. 
 
Bromölla kommun utser 4 ordinarie ledamöter med suppleanter. Övriga stiftare utser 
1 ledamot med suppleant. 
 
§ 5  Stiftelsens säte 
 
Stiftelsen skall ha sitt säte i Bromölla. 
 



 
 
 

 § 6 Firmateckning 
 
Stiftelsens firma tecknas av dem styrelsen utser, dock minst 2 i förening. 
 

 § 7 Räkenskaper/administration 
 
För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper som skall avslutas den 31 december varje år. 
 
Räkenskaperna förs av Bromölla kommuns ekonomikontor. Utbildnings-, kultur- och 
fritidsförvaltningen ansvarar för administrationen. 
 

 § 8 Revision 
 
För granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper utser stiftelsen Bromölla 
Natur- och Kulturmiljövårdsfond två revisorer jämte två suppleanter för en tid av tre år. Senast två 
månader efter räkenskapsårets slut skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års 
räkenskaper överlämnas till stiftelsens revisorer, vilka inom en månad skall avge 
revisionsberättelse. 
 
Förvaltnings- och revisionsberättelse skall delges kommunfullmäktige i Bromölla kommun. 
 

 § 9 Styrelsens sammanträde 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, så snart detta är erforderligt. På begäran av 
två styrelseledamöter är ordföranden skyldig att snarast sammankalla styrelsen. Minst ett proto-
kollfört sammanträde skall hållas varje år. Styrelsen är beslutsför då minst 5 ledamöter är 
närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
 

 § 11 Stiftelsens upplösning 
 
Efter beslut av styrelsen kan stiftelsen upplösas om premutationsbeslut föreligger. 
 

 § 12 Stiftelsens tillsyn 
 
Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen 1929:116 om Tillsyn av stiftelser. 
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