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STADGAR FÖR STIFTELSEN TEKNIKENS HUS, HÖGSKOLAN I LULEÅ
Antagna av kommunfullmäktige 1987-03-30, § 81
§1
Stiftelsens benämning är stiftelsen Teknikens Hus.
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att utan vinstsyfte bedriva undervisning och
utbildning i teknik och naturvetenskap särskilt för barn och ungdom samt för lärare i
för-, grund- och gymnasieskola, skolbarnomsorg, lärar-studerande och andra yrkesoch verksamhetsgrupper, speciellt i Norrbottens län, som har behov av sådan
undervisning och handledning som komplement till reguljär utbildning. Stiftelsen skall
jämväl verka för spridning av kunskap om teknik till allmänheten genom att i egna
lokaler demonstrera teknik, dess grunder, konstruktioner och tillämpningar.
§2
Stiftelsen skall ha sitt säte i Luleå. Dess angelägenheter skall handhavas av en styrelse
bestående av minst 3 och högst 12 ordinarie ledamöter jämte suppleanter till det antal
stiftarna beslutar, valda för 1 år i taget.
Av styrelsens ledamöter skall Högskolan i Luleå tillsätta 2 ledamöter samt suppleanter
för dessa. Övriga stiftare – Luossavaara-Kiirunavara AV, Svenskt Stål AB, Statens
Vattenfallsverk, Svenska Kommunförbundets Länsavdelning i Norrbotten samt Luleå
kommun skall vardera tillsätta en styrelseledamot samt en suppleant för denna. Övriga
eventuella styrelseledamöter utses av stiftarna gemensamt.
§3
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande att tjänstgöra under den tid för
vilken de blivit invalda såsom ledamöter.
§4
Styrelsen är ansvarig för att stiftelsens angelägenheter handhas enligt dessa stadgar.
Styrelsen skall till stiftarna inlämna budgetförslag.
§5
Styrelsen sammanträder en gång varje kalenderår och dessutom när ordföranden eller
annan ledamot så finner nödigt. Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden
eller på ordförandens ansvar. Förhinder att bevista sammanträde skall i god tid meddelas ordföranden, vilken då har att kalla vederbörandes suppleant. Suppleant skall underrättas om tid och plats för sammanträde och äger närvarorätt. Styrelsen är beslutsför
då mer än hälften av ledamöterna är tillstädes. Vid omröstning blir den mening gällande, varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträtt.
Vid val och tillsättande av tjänstebefattningar skiljer dock lotten mellan lika röstetal.
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§6
Vid sammanträden skall föras protokoll, som till riktigheten skall bestyrkas av
ordföranden jämte ytterligare en av styrelsen utsedd justeringsman.
§7
Stiftelsens firma tecknas utom av styrelsen i dess helhet av en av styrelsen därtill
utsedd ledamot eller av annan person, som styrelsen därtill utser.
§8
Styrelsens ledamöter äger åtnjuta skälig ersättning för sitt arbete.
§9
Löner, arvoden och andra ersättningar till stiftelsens anställda fastställes av styrelsen.
§ 10
Styrelsen äger företräda stiftelsen och själv eller genom ombud föra dess talan vid och
utom domstol.
§ 11
I fråga om styrelsens årsredovisning skall i tillämpliga delar aktiebolagslagens redovisningsbestämmelser gälla.
Räkenskapsår skall för stiftelsen vara kalenderår och årsredovisning skall av stiftelsen
framläggas senast den 1 april året efter respektive kalenderår.
§ 12
Styrelsens förvaltning samt stiftelsens räkenskaper skall granskas av auktoriserad
revisor jämte suppleant, som väljes av stiftarna för ett år i sänder.
Revisorn äger åtnjuta arvode.
§ 13
Revisorns berättelse skall framläggas senast den 1 maj året efter respektive räkenskapsår. Det ankommer på stiftarna att före utgången av augusti månad samma år fatta
beslut i anledning av verksamhets- och revisionsberättelsen. Därvid skall avgöras
huruvida framställda anmärkningar skall förfalla och ansvarsfrihet för förvaltningen
beviljas, eller laga åtgärd för bevarande av stiftelsens rätt vidtagas.
Framställes ej talan inom ett år från det berättelsen framlades skall ansvarsfrihet anses
ha blivit beviljad. Utan hinder härav må talan dock föras på grund av brottslig
handling, där ej ansvars-frihet uppenbarligen avsett även denna handling.
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§ 14
Stiftelsen äger mottaga bidrag till gynnande av dess verksamhet, såvida ej till bidrag
slutits villkor, som styrelsen finner stridande mot stiftelsens ändamål.
§ 15
Ändring av dessa stadgar får icke vidtagas utan medgivande av stiftarna.
§ 16
Stiftelsen skall upplösas när dess verksamhet upphör. Därvid skall dess behållna
tillgångar tillfalla stiftarna.
§ 17
Dessa stadgar är antagna av samtliga stiftare vid konstituerande möte i Luleå.

