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STADGAR FÖR STIFTELSEN TIDAHOLM-HÖKENSÅS SEMESTERBY.
Antagna av stadsfullmäktige i Tidaholm 1966-02-21 och av kommunfullmäktige i Hökensås 1966-04-01 med
däri av stadsfullmäktige i Tidaholm 1968-06-28, av kommunfullmäktige i Hökensås 1968-07-08 och av kommunfullmäktige i Tidaholm 1972-12-18 och 1979-12-17 antagna ändringar (1979-års ändringar var inte anmälda till Kammarkollegiet).
Kammarkollegiet har 2001-06-28 bifallit ansökan om att få ändra föreskrifterna i §§ 16 och 19.
Kammarkollegiet har 2010-03-22 bifallit ansökan om att få ändra föreskrifterna i § 2 och att upphäva hela § 11.
Kammarkollegiet har 2013-12-05 bifallit ansökan om att ändra föreskrifterna i §§ 3, 12, 17 och upphäva §§ 20
och 21.
Länsstyrelsens har 2014-11-10 bifallet ansökan om att ändra föreskrifterna i §§ 7, 8 och 10, med anledning av
Kammarkollegiets beslut 2013-12-05.

Stiftelsens benämning och ändamål
§1
Stiftelsens benämning är Stiftelsen Tidaholm-Hökensås Semesterby.
Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929 om stiftelser.
§2
Stiftelsen har till ändamål att bedriva semesterbyverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet till främjande av fritidens utnyttjande för friluftsliv.
Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till främjande av fritidens utnyttjande inom Tidaholms
kommun, såsom anordnande av bad-, båt-, lek- och tältplatser och därmed bidra till att besöksnäringen förädlas och att utvecklas.

Styrelsen
§3
Styrelsen består av sex fem ledamöter, av vilka tre utses av stadsfullmäktige i Tidaholms stad
och tre utses av kommunfullmäktige i Hökensås kommun vilka utses av kommunfullmäktige i
Tidaholm.
För varje ledamot utses i enahanda ordning en suppleant.
Tjänstgöringstiden för styrelsens ledamöter och suppleanter skall sammanfalla med tjänstgöringstiden enligt kommunallagen för ledamöterna i kommunens styrelse.
Avgår ledamot eller suppleant före mandatperiodens utgång skall ny ledamot respektive suppleant i den avgångnes ställe utses för återstoden av samma tid.
§4
Styrelsen har sitt säte i Tidaholm.
§5
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande att tjänstgöra den tid, för vilken de
blivit valda som ledamöter.
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§6
Styrelsen sammanträder på tid och plats, som styrelsen bestämmer eller eljest då så av ordföranden anses erforderligt eller när minst tre av dess ledamöter för uppgivet ändamål hos
ordföranden påfordrar detta.
§7
Beträffande kallelse till sammanträde, suppleants närvarorätt, jäv, beslutförhet, beslutförfarande, protokollföring, reservation och protokollsjustering skall för styrelsen i tillämpliga delar
gälla vad därom finnes för kommunens styrelse i kommunallagens stadgat.
§8
Styrelsen äger att inom sig utse arbetsutskott med huvudsaklig uppgift att bereda styrelsens
ärenden och verkställa dess beslut. Styrelsen äger därjämte att tillsätta de övriga beredande
och utredande organ, som kan anses erforderliga.
Antalet ledamöter och suppleanter i utskott, beredningar och utredningar bestämmes av styrelsen, som jämväl utser ordförande och i förekommande fall vice ordförande i dessa organ.
§9
Styrelsen äger företräda stiftelsen och själv eller genom ombud föra dess talan vid som utom
domstol.
§ 10
Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsens ledamöter gemensamt ordförande eller av en ledamot jämte annan person, som styrelsen därtill
utsett enligt särskilt styrelsebeslut .
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Verksamheten
§ 11 Denna paragraf har utgått efter permutationen 2010-03-22
Stiftelsen har till uppgift
dels att å fastigheten Håkängen 1:4 i Hökensås kommun uppföra och uthyra hus för fritidsändamål;
dels att å de andra markområden, som gemensamt kan upplåtas av fullmäktigerepresentationerna i Tidaholms stad och Hökensås kommun, bedriva sådan verksamhet, som ovan angivits;
dels att förhyra och i sin tur uthyra semesterstugor i den omfattning, som kan godkännas av
ovannämnda fullmäktigerepresentationer;
dels och att i samband med ovannämnda verksamhet bedriva därmed förenlig serviceverksamhet eller träffa avtal om bedrivande av dylik serviceverksamhet ävensom att bedriva annan
verksamhet till främjande av fritidens utnyttjande för friluftsliv såsom anordnande av bad-, båt-,
lek- och tältplatser.
Stiftelsen äger själv anställa erforderlig personal för bedrivande av stiftelsens verksamhet.

Tillgångar
§ 12
Inom stiftelsen skall bildas följande fonder:
a. grundfond
b. underhållsfond
c. reservfond
§ 13
Stiftelsens grundfond uppgår till 10.000 kronor, varav Tidaholms stad tillskjutit 5.000 kronor
och Hökensås kommun tillskjutit 5.000 kronor.
§ 14 Denna paragraf har utgått efter permutationen 2013-12-05
Hyrorna för av stiftelsen uppförda semesterstugor skall beräknas så att i anläggningen investerat byggnadskapital kan förräntas och amorteras på 30 år, att övriga driftkostnader täckes
och att årligen ett belopp, vars storlek bestämmes av styrelsen, kan avsättas till underhållsfonden. Härefter uppkommande överskott skall avsättas till reservfonden, vars behållning icke
må användas för annat ändamål än täckande av uppkommet underskott.
Överskott å övrig av stiftelsen bedriven verksamhet äger stiftelsen använda till främjande av
stiftelsens ändamål.
§ 15 Denna paragraf har utgått efter permutationen 2013-12-05
Stiftelsen får icke avhända sig stiftelsen tillhöriga semesterstugor utan medgivande av fullmäktigerepresentationerna i Tidaholms stad och Hökensås kommun.
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Räkenskaper och revisorer
§ 16
Stiftelsens räkenskaper skall per den 31 december varje år sammanföras i fullständig årsredovisning. Årsredovisningen skall vara verkställd senast 1 mars påföljande år, då räkenskaperna jämte tillhörande handlingar över stiftelsens verksamhet under nästföregående kalenderår skall för granskning överlämnas till revisorerna.
§ 17
Revisorerna skall till antalet vara två, varav en skall vara godkänd, av vilka en utses av stadsfullmäktige i Tidaholms stad och en utses av kommunalfullmäktige i Hökensås kommun, och
utsedda av Kommunfullmäktige i Tidaholm.
Mandattiden utgör ett kalenderår. För varje revisor utses i enahanda ordning en suppleant.
§ 18
Det åligger revisorerna vid fullgörandet av sitt uppdrag att granska stiftelsens räkenskaper
och styrelsens verksamhetsberättelse att verkställa inventering eller kontrollera verkställd
inventering av stiftelsens kassa och övriga tillgångar samt att vidtaga de åtgärder i övrigt, som
för att behörigt fullgörande av revisionsuppdraget må vara erforderliga.
§ 19
Revisionen skall vara avslutad och berättelse över densamma till styrelsen avlämnad senast
den 1 april. Berättelsen, med det utlåtande, vartill den må anses föranleda, skall av styrelsen
före 15 juni överlämnas till fullmäktigerepresentationerna i Tidaholms kommun.

Övriga bestämmelser
§ 20 Denna paragraf har utgått efter permutationen 2013-12-05
För ändring av dessa stadgar kräves samstämmiga beslut av stadsfullmäktige i Tidaholms
stad och kommunfullmäktige i Hökensås kommun.
§ 21 Denna paragraf har utgått efter permutationen 2013-12-05
Efter sammanläggning av Tidaholms stad och Hökensås kommun skall vad i dessa stadgar
sägs om fullmäktigerepresentationerna i Tidaholm och Hökensås respektive om stadsfullmäktige i Tidaholms stad och kommunfullmäktige i Hökensås kommun i stället gälla fullmäktigerepresentationen för Tidaholms vidgade kommun.

2014-11-20
Uppdateringar av stadgarna i uppdraget.
Peter Friberg, handläggare
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