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Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum 
Godkända av kommunfullmäktige den 17 maj 1979. 

 

Stiftelseurkund och stadgar för stiftelsen Värmlands museum 

1 § Stiftelsen Värmlands Museum är en av Värmlands läns landsting, Karlstads kommun 
och Värmlands fornminnes- och museiförening bildad stiftelse. 
Huvudmän för stiftelsen är Värmlands läns landsting, Karlstads kommun och Värmlands 
fornminnes- och museiförening. 

2 § Vid stiftelsens bildande överlämnar Värmlands fornminnes- och museiförening med 
äganderätt 
a) alla föreningen tillhöriga fastigheter och byggnader (bilaga 1) 
b) alla föreningen tillhöriga samlingar av föremål, arkivalier, böcker och inventarier m m 
c) föreningen tillhörigt kapital och fordringar med undantag av dess fonder för särskilda 
ändamål (bilaga 2) samt ett belopp om 25 000 kronor för kommande expenser för 
föreningen. 

3 § Vid stiftelsens tillkomst övertar denna ansvar för 
a) i § 2 nämnda fastigheter och byggnader 
b) i § 2 nämnda samlingar m m 
c) fornminnes- och museiföreningens skulder per den 31 december 1979 samt de 
förpliktelser ifråga om anställd personal, pensioner m m, som vid stiftelsens bildande 
åvilar museiföreningen 
d) den del av driften av Alsters Herrgård som Föreningen Alsters Herrgård hitintills 
ansvarat för. 

4 § Stiftelsens ändamål är att förvalta ovan nämnda samlingar, fastigheter och byggnader 
och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall huvudsakligen i Värmlands 
län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom forskning inom 
museets områden. Sålunda skall museets utställnings-, musik- och 
publiceringsverksamhet fortsättas efter hittillsvarande riktlinjer, och arbetet i länet såväl 
beträffande utställningar, inventering, kulturminnesvård m m fullföljas. Stiftelsen skall 
icke ha till syfte att inbringa vinst. 

5 § Stiftelsen står under överinseende av Värmlands läns landstings förvaltningsutskott, 
kommunstyrelsen i Karlstads kommun och styrelsen för Värmlands fornminnes- och 
museiförening. 
Värmlands läns landsting och Karlstads kommun förbinder sig att med lika delar svara för 
de medel, som krävs för museets drift och stiftelsens verksamhet i övrigt. 

6 § Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, som har sitt säte i Karlstad, och 
består av nio ledamöter med nio suppleanter. Av dessa utser Värmlands läns landsting tre 
ledamöter plus tre suppleanter. Karlstads kommun tre plus tre och Värmlands 
fornminnes- och museiförening tre plus tre. Personalen vid museet äger att utse en 
adjungerad representant jämte suppleant. 
Landsantikvarien/museichefen är styrelsens föredragande och sekreterare med rätt att få 
sin mening antecknad till protokollet. 
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Ledamöter och suppleanter utses för samma mandattid som gäller vid kommunala val. 
Personalrepresentanten väljes för ett kalenderår. 
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. För ärendeberedning och 
löpande tillsyn m m skall inom styrelsen finnas ett arbetsutskott, bestående av tre 
ledamöter och tre suppleanter, representerande stiftarna. Ordförande utses av styrelsen 
och landsantikvarien/museichefen är dess sekreterare och föredragare. 
I den av Värmlands läns landsting ägda och förvaltade Alsters Herrgård äger stiftelsen 
tillsyn och verksamhet genom styrelsen för Föreningen Alsters Herrgård, vars ordförande 
utses av stiftelsen, vilken även fastställer de ekonomiska ramarna för föreningens 
verksamhet vid herrgården. 
I de av Karlstads kommuns ägda och förvaltade byggnaderna i Mariebergsskogen äger 
stiftelsen tillsyn och verksamhet. 

7 § Styrelsen utser landsantikvarie/museichef och övriga befattningshavare. 
Landsantikvarien/museichefen skall leda stiftelsens löpande verksamhet  i enlighet med 
riktlinjerna i § 4. Styrelsen kan fastställa instruktion för landsantikvarien/museichefen och 
andra befattningshavare hos stiftelsen. 

8 § Styrelsen kan till ledamot eller grupp av ledamöter eller till tjänstemän delegera 
beslutanderätten beträffande visst ärende eller grupp av ärenden. 

9 § Arbetsutskottet utövar den löpande tillsynen över stiftelsens verksamhet och beslutar i 
de frågor styrelsen med stöd av § 8 delegerade till utskottet. 

10 § Styrelsen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträde skall även 
hållas, när minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det eller ordföranden anser att 
det behövs. 
Kallelse till sammanträde utfärdas av ordförande eller på dennes ansvar. 
Suppleanter skall underrättas om tid och plats för sammanträdet och tillställas de 
handlingar som ledamöterna får. Suppleanterna äger rätt att närvara vid styrelsens 
sammanträden. 
Styrelsen får handlägga ärenden endast om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
Vid omröstning bestämmes utgången genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
ordförande utslagsröst. Vid val och tjänstetillsättningar skiljer dock lotten mellan lika 
röstetal. 

11 § Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll, vilket justeras av ordföranden och 
en ledamot. 
Protokollet skall delges Värmlands läns landstings förvaltningsutskott, Karlstads 
kommuns kommunstyrelse och styrelsen för Värmlands fornminnes- och museiförening. 
Protokollet är offentlig handling. 

12 § 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 som 
styrelsen därtill utser. Avtal, anvisningar å stiftelsens bank- och postgiroräkningar, 
kvittering eller överlåtelse av till stiftelsen ställda checkar eller postremissväxlar, kvitton 
å kontanta medel, värdeförsändelser och dylikt skall undertecknas av den eller dem, som 
styrelsen därtill utser. 

13 § Stiftelsen äger att mottaga bidrag till gynnande av dess verksamhet såvida ej därtill 
knytes villkor,som styrelsen finner stridande mot stiftelsens ändamål. 

14 § Förvaltnings- och räkenskapsår är tiden 1 januari-31 december. 
Årsredovisning jämte verksamhetsberättelse skall senast den 1 april året efter 
räkenskapsåret tillställas landstingets förvaltningsutskott, kommunens kommunstyrelse, 
styrelsen för Värmlands fornminnes- och museiförening samt Föreningen Alsters 
Herrgård. 
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15 § Styrelsens redovisning och förvaltning skall årligen granskas av tre revisorer, av 
vilka årligen en revisor jämte suppleant utses av vardera Värmlands läns landsting, 
Karlstads kommun och Värmlands fornminnes- och museiförening. 

16 § Revisorernas berättelse innehållande förslag huruvida ansvarsfrihet skall beviljas 
styrlsen eller ej skall senast den 1 maj året efter räkenskaps året tillställas envar av 
stiftarna. 
Ansvarsfriheten prövas av förvaltningsutskottet, kommunstyrelsen och styrelsen för 
Värmlands fornminnes- och museiförening. 

§ 17 Styrelsen äger besluta om ändring av stadgarna men beslutet blir ej gällande förrän 
förvaltningsutskottet, kommunstyrelsen och styrelsen för Värmlands fornminnes- och 
museiförening är överens om ändringen. 

18 § Stiftelsen Värmlands Museum skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen den 24 
maj 1929 om tillsyn över stiftelse. 

19 § Vid upplösning av stiftelsen skall stiftelsens behållna tillgångar efter 
överenskommelse mellan stiftarna överlämnas till annan organisation i länet med 
kulturminnesvårdande uppgifter. 

20 § Dessa stadgar skall, för att bli gällande, antagas av förvaltningsutskottet, 
kommunstyrelsen och styrelsen för Värmlands fornminnes-och museiförening. 
Karlstad den 
För Värmlands läns landsting. FÖRVALTNINGSUTSKOTTET 
För Karlstads kommun. KOMMUNSTYRELSEN 
För Värmlands fornminnes- och museiförening. STYRELSEN 
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Bilaga 1 

Fastigheter och byggnader tillhörande Värmlands fornminnes- och museiförening 

Värmlands museum, Sandgrund, byggnad å stadsäga 8, Karlstads kommun. 
Frödingdungen i Alster, stadsäga 3190, Karlstads kommun. 
von Echstedtska gården, Smedbyn västra 1:14 i Kila socken, Säffle kommun. 
 

Byggnader i Mariebergsskogen ägda och förvaltade av Karlstads kommun 

Spikgården från 1828, Norra Finnskoga socken. 
Rökstuga från 1869, Östmarks socken, jämte kokhus och bastu. 
Härbre från 1664, Norra Finnskoga socken. 
Kölna från 1747, Eskilsäters socken. 
Jaktbod från Kummelön, Ölme socken. 
Marknadsbod från Nysäter, Gillberga socken. 
Väderkvarn, Södra Ny socken. 
Vädersåg från 1875. Botilsäters socken. 
Skvaltkvarn, Lekvattnets socken. 
Smedja, Älgå socken. 
Magasinsbarack. 
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Bilaga 2 

Förteckning över fonder, tillhöriga Värmlands fornminnes- och museiförening
     

 Kursvärde 31/12-77 
Fonden för inköp av kulturhist. Föremål 8 625:96 
Kapten B. A. de Verdiers fond (för Trossnässtenens vård)   5 495:90  
Fonden för Alstersdungens vård ....................................  1 997:15 
Värmlands Fältjägares fond (för Fältjägarrummets vård)  5 896:60 
Konung Gustaf V:s minnesfond .....................................   8071:20   
Fryksdalens gilles fond ................................................ 93 692:90 
Teodor Ericsons fond ................................................. 79 319:80 
Landshövding A. Westlings fond ............................... 416 007:02 
Den värmlandsfinska kulturfonden .............................. 103 261:60 
Värmlands musei vänners fond .................................... 39 445:50 
Konsul Tor Stawes fond ..............................................      42 714:90 
Medel till Chr. Ericsons samling ....................................     3 340:75 
Hantverksföreningens medel .........................................    2 418:19 
Mariebergsskogsmedel .................................................     6 446:68 
 ________________ 

                                                               Summa kronor   816 734:15  

___________________________ 

       

 
 


