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Stadgar för Stiftelsen Karlstads Studentbostäder, 
org.nr 873200-4596 

 

I lydelse efter permutation enligt Kammarkollegiets beslut 2010-02-08 

§ 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Karlstads Studentbostäder. Stiftelsen skall vara 
undantagen från tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser.  
§ 2 Stiftelsen har till ändamål att tillgodose bostadsbehovet för de studerande vid de 
högre läroanstalterna i Karlstad genom att förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter för 
att därå uppföra och förvalta studentbostadshus, förvärva fastigheter eller tomträtter med 
byggnader för bostadsändamål att förvaltas som studentbostadshus eller genom att i andra 
hus hyra eller förvärva rätt till bostäder med tillhörande utrymmen för uthyrning som 
studentbostäder.  
§ 3 Stiftelsen har sitt säte i Karlstad. 
§ 4 Karlstad Studentkår och Karlstads kommun äger rätt att när som helst taga del av 
stiftelsens räkenskaper och övriga handlingar ävensom att eljest inspektera stiftelsen. 
§ 5 Stiftelsens verksamhet handhaves av en styrelse om sju för ett år valda ledamöter 
jämte tre för samma tid utsedda suppleanter. Tre ledamöter jämte en suppleant utses av 
Karlstads kommun och tre ledamöter jämte en suppleant av Karlstad Studentkår. 
Dessutom utses en ledamot jämte suppleant av rektor vid Karlstads universitet, efter 
hörande av Karlstad Studentkår.   
§ 6 Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom sig 
sekreterare.  
§ 7 Styrelsen är för sin verksamhet ansvarig inför Karlstad Studentkår, som senast den 30 
juni varje år skall besluta i frågan om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse.  
§ 8 Styrelsen äger inom eller utom sig utse en verkställande funktionär, vars verksamhet 
regleras genom en särskild institution.  
Verkställande funktionären åligger att under styrelsens överinseende sörja för en sådan 
organisation av verksamhet, som med hänsyn till förhållandena må anses tillfredställande. 
Han skall ock leda driften av stiftelsens rörelse, handhava den löpande förvaltningen och 
utöva tillsyn över stiftelsens anställda.  

§ 9 Styrelsen sammanträder efter beslut av ordföranden eller då minst två ledamöter 
begär det.  
Kallelse skall minst en vecka i förväg tillställas samtliga ledamöter och suppleanter. 

Styrelsen är beslutför, då minst fyra ledamöter 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 tjänstebefattning skilje dock lotten mellan 
lika röstetal.  
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Ärenden av principiell betydelse eller eljest av större vikt får endast avgöras i närvaro av 
de ledamöter, som utsetts av Karlstads kommun och Karlstad Studentkår.  

§ 10 Vid styrelsens, dess utskotts och kommittéers sammanträden skall föras protokoll, 
som senast vid nästkommande sammanträde justeras av ordföranden jämte en därtill 
förordnad ledamot. Verkställande funktionär äger på begäran få särskild från styrelsens 
beslut avvikande mening antecknad till protokollet.  
§ 11 Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av minst två av styrelsen 
därtill utsedda ledamöter gemensamt eller av en ledamot jämte annan person, vilken 
styrelsen därtill utser.  

§ 12 Hyrorna skall så beräknas att ett belopp motsvarande minst en procent av 
låneunderlaget årligen kan avsättas till fonder för yttre och inre reparationer samt till 
reservfond. Eventuellt uppkommande överskott skall komma stiftelsens ändamål till 
godo.  
§ 13 Stiftelsens räkenskaper skall per den 31 december varje år sammanföras i 
fullständigt bokslut. Bokslut skall vara verkställt senast den 1 april påföljande år, då 
räkenskaperna jämte tillhörande handlingar ävensom styrelsens, dess utskotts och 
kommittéers protokoll och en av styrelsen avgiven särskild berättelse över stiftelsens 
verksamhet jämte vinst- och förlusträkning samt balansräkning för senaste 
verksamhetsåret skall för granskning överlämnas till revisorerna.  
§ 14 Revisorerna skall till antalet vara två jämte lika antal suppleanter, av vilka Karlstads 
kommun utser en jämte suppleant och Karlstad Studentkår en jämte suppleant. Minst en 
av revisorerna skall vara auktoriserad revisor. 
§ 15 Det åligger revisorerna vid fullgörande av sitt uppdrag bl a att 
Granska stiftelsens böcker och andra räkenskaper; 

Taga del av styrelsens protokoll; 

Verkställa inventering eller kontrollera verkställd inventering av stiftelsens kassa och 
övriga tillgångar;  

Tillse att stiftelsens organisation av och kontroll över bokföringen och 
medelsförvaltningen är tillfredsställande;  

Granska i 13 § omförmälda handlingar;  

Avgiva berättelse, innehållande redogörelse för resultatet av sin granskning med 
uttalande, huruvida anledning till anmärkning mot räkenskapernas förande eller 
förvaltningen i övrigt föreligger.  

Framställes anmärkning, skall anledning till denna angivas i berättelsen. 
Revisionsberättelsen skall också innehålla särskilt uttalande i fråga om ansvarsfrihet för 
förvaltningen.  

§ 16 Stiftelsens årsredovisning och revisorernas årsberättelse skall före maj månads 
utgång överlämnas till Karlstad Studentkår, som före juni månads utgång har att besluta 
huruvida ansvarsfrihet skall beviljas eller inte. Stiftelsen ombesörjer vidare att bestyrkta 
kopior av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse tillställes Karlstads 
kommun för kännedom.  
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