STADGAR
FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING
Antagna år 2004 med ändring av § 10 år 2013
NAMN OCH ÄNDAMÅL
§1
Föreningens namn är Upplandsstiftelsen.
§2
Föreningen har till ändamål
att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och landstinget gemensamt organ för fritid och
naturvård. Föreningens insatser ska vara av regionalt intresse och ersätter inte kommunernas
verksamhet. Föreningen svarar i huvudsak för planering, investeringar och samordning.
Driftsansvar regleras i särskilda avtal.
att underlätta och stimulera allmänhetens friluftsliv genom köp eller arrende av mark för friluftsliv
och i lämplig omfattning planlägga och förse den med anläggningar. Anläggningarnas
omfattning kan variera från strövstigar till badplatser, campingplatser och stugbyar. Vid anläggningarnas utformning ska stor hänsyn tas till de naturliga förutsättningarna.
att verka för bevarande och skydd av den uppländska naturen och landskapsbilden.
Det innebär insatser inom ett brett fält. För att skydda typisk eller unik natur kan markförvärv eller
intrångsersättningar krävas. Utredningar om åtgärder inom t ex vattenvård kan bli aktuella liksom
stöd till restaureringar av sjöar och vattendrag.
MEDLEMMAR OCH INSATSER
§3
Föreningens medlemmar är Uppsala läns landsting och länets primärkommuner som enligt vad
som nedan sägs har inträtt som medlemmar.
Medlem erhåller representation i särskild stämma för föreningen, som företräder medlemmarna
enligt särskilt i vissa följande paragrafer angivna frågor.
§4
Ansökan om inträde som medlem i föreningen efter dess bildande ska göras skriftligen hos
styrelsen. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen.
§5
Ansökan om utträde ur föreningen ska vara skriftlig och ställas till styrelsen.
Medlem äger inte utträda ur föreningen, förrän han har iklätt sig ansvaret för de lån, som
föreningen kan ha upptagit under den tid han tillhört föreningen i förhållande till insatt
grundavgift och inbetalade årsavgifter. Styrelsen äger dock rätt att medge befrielse härifrån.
Medlem äger inte rätt att utträda ur föreningen förrän vid utgången av året närmast efter det år,
då ansökan om utträde tillställdes styrelsen.
Medlem, som utträder ur föreningen, äger inte rätt att få tillbaka gjorda inbetalningar eller del av
föreningens tillgångar, om inte synnerliga skäl föreligger och stämman med 2/3 majoritet så
beslutar.
§6
Medlemmarna ska tillskjuta för föreningens verksamhet erforderliga medel dels i form av grundavgift i samband med inträde dels i form av årlig avgift.
Grundavgiften är 1/2 öre per skattekrona.
Den årliga avgiften ska beräknas till ett visst belopp per invånare i landstinget och respektive
kommun. Beräkningen grundas på antalet invånare den 1 januari året innan årsavgiften
erlägges.
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Den årliga avgiftens storlek bestämmes för påföljande år av föreningsstämman efter hörande av
medlemmarna.
Årsavgiften erlägges varje år före den 1 februari.
FONDMEDEL, MEDELSDISPOSITION M M
§7
Till föreningen inbetalda medel i form av grundavgifter och årliga avgifter, statliga bidrag samt
eventuella medel i övrigt ska användas för de ändamål som anges i § 2.
§8
Föreningen bör eftersträva att planera verksamheten så att en ekonomisk reservfond för i första
hand naturvård kan byggas upp att användas vid behov. Fondmedlen ska placeras så att bästa
avkastning erhålles med beaktande av krav på tillgänglighet.
§9
Fastighet eller del därav, som av föreningen förvärvats, får försäljas eller utarrenderas till primärkommun, statlig myndighet eller till organisation, under förutsättning att fastigheten eller berörd
del därav alltjämt kommer att användas för fritids – och därmed jämförligt ändamål. Vid överlåtelse ska tillses att åtagande att använda fastigheten för visst ändamål i möjligaste mån tryggas
genom servitut eller annorledes.
Vad i föregående stycken sägs, ska dock inte utgöra hinder för föreningen att i särskilda fall
försälja eller utarrendera fastighet eller del därav, som inte erfordras för fritids- eller därmed
jämförligt ändamål, till annan köpare eller arrendator än i första stycket sägs, samt att inte heller
utgöra hinder för föreningen att byta fastighet eller del därav mot fastighet eller del därav tillhörig
annan ägare än vad i första stycket sägs.
Förvaltningen av föreningen tillhörig eller av föreningen utarrenderad fastighet får överlåtas till
primärkommun, myndighet eller organisation, som i första stycket sägs.
LÅNERÄTT
§ 10
Föreningen får upptaga medelfristiga lån, med amorteringsplan, för att finansiera sina nya förvärv
eller redan förvärvade fastigheter, mark och anläggningar eller för andra ändamål, dock att lånen
icke får överstiga två tredjedelar av investeringarnas bokförda värden. Föreningen får vidare ikläda
sig betalningsansvar för i fastigheterna redan intecknad gäld.
STÄMMA OCH STYRELSE
§ 11
Föreningens organ är stämma och styrelse. Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala.
STÄMMA
§ 12
Stämman ska bestå av Regionförbundet Uppsala läns fullmäktige.
§ 13
Föreningen ska hålla ordinarie stämma varje år senast under juni månad.
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Val av ordförande vid stämman.
Val av justeringsman.
Fråga om stämmans behöriga utlysande.
Godkännande av dagordning.
Föredragning av årsredovisning bestående av resultat- och balans räkning samt
förvaltningsberättelse.
Föredragning av revisorernas berättelse och den förklaring som styrelsen kan ha avgivit över
berättelsen.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
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8. Fastställande av årsavgiften för nästa kalenderår.
9. Fastställande av utgifts- och inkomststat för nästa kalenderår.
10. Val av revisorer för nästa kalenderår.
Därjämte behandlas dels styrelsens övriga framställningar och förslag dels frågor som av medlem
väckts genom skriftlig framställning till styrelsen före den 1 april.
Intill dess ordföranden vid stämman blivit utsedd, föres ordet av styrelsens ordförande eller vice
ordförande eller, vid förfall för dem, av den äldste bland de närvarande styrelseledamöterna.
§ 14
Extra stämma hålles under hösten det år då allmänna val ägt rum för val av styrelse enligt § 18
och annars när styrelsen så finner erforderligt eller minst två tredjedelar av medlemmarna för
uppgivet ändamål det begär.
§ 15
Kallelse ska ske enligt de regler som gäller för det regionala samverkansorganets fullmäktige.
§ 16
Varje representant för medlem äger en röst vid stämman.
§ 17
Omröstning ska ske enligt de regler som gäller för det regionala samverkansorganets fullmäktige.
STYRELSE
§ 18
Föreningens stämma utser en styrelse bestående av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.
Styrelsens mandatperiod är fyra år räknat från den 1 januari året efter det år som allmänna val ägt
rum.
Styrelsen äger inom sig utse arbetsutskott bestående av högst fyra ledamöter.
Anmärkning: Det bör eftersträvas att varje medlem blir företrädd i styrelsen.
§ 19
Stämman utser inom styrelsen ordförande samt förste vice ordförande och andre vice ordförande.
§ 20
Styrelseledamöter äger för sitt uppdrag uppbära ersättning enligt de grunder som stämman
beslutar.
§ 21
Styrelsen har att leda förvaltningen av föreningens angelägenheter och att verka för fullgörandet
av föreningens ändamål.
Det åligger därmed styrelsen att bl a
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

att för ändamål, som sägs i 2 §, besluta i fråga om förvärv eller arrendering av fastigheter eller
om sådan andra åtgärder, som i sagda paragraf avses.
att besluta om och vidtaga erforderliga åtgärder för planering och utnyttjande av de av
föreningen ägda eller arrenderade fastigheterna.
att besluta i fråga om försäljning eller utarrendering av föreningens fastigheter eller
överlåtelse av förvaltningen av fastigheterna enligt vad i 9 § sägs.
att besluta om upptagande av lån enligt vad i 10 § sägs.
att ombesörja och svara för föreningens medelsförvaltning.
att till stämman avgiva verksamhets- och förvaltningsberättelse.
att upprätta förslag till utgifts- och inkomststat samt till årsavgiftens storlek.
att besluta om ansökningar om inträde i eller utträde ur föreningen.

§ 22
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, så ofta det erfordras eller då minst fem
ledamöter av styrelsen för visst angivet ärende så påyrkar.
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Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll som justeras av ordföranden och den ledamot
som styrelsen utser till det.
§ 23
Skriftlig kallelse, så vitt möjligt upptagande de ärenden, som ska behandlas vid styrelsesammanträde ska genom ordförandens försorg utsändas till ledamöterna minst en vecka före
sammanträdet.
Vid förfall för ledamot ska ersättare kallas.
Ersättarna, som alltid äger rätt att närvara, ska erhålla kallelse för kännedom.
Omröstning sker, utom vid val, öppet. Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilka de
flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder. Vid val skiljer
dock lotten.
För beslut om förvärv, försäljning eller inteckning av fastighet eller för upptagande av lån fordras
dock att minst sex ledamöter eller tjänstgörande suppleanter är ense om beslutet. I övriga fall är
styrelsen beslutsför då minst fem ledamöter eller tjänstgörande ersättare är närvarande.
§ 24
Föreningens firma tecknas av – förutom styrelsen i dess helhet – den eller de, som styrelsen inom
eller utom styrelsen, utser.
§ 25
För fullgörande av sina uppgifter äger föreningen anställa egen personal och/eller träffa avtal
med utomstående organ om utförande av vissa tjänster för föreningens räkning.
REVISION
§ 26
För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper ska ordinarie stämma välja två revisorer
och två ersättare, varav minst en revisor och en ersättare ur kretsen av Regionförbundet Uppsala
läns valda revisorer.
Revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den
omfattning som behövs.
Ersättning till revisorerna beslutas av stämman.
§ 27
Förvaltnings- och räkenskapsår är kalenderår.
§ 28
Styrelsen ska årligen före den 15 mars sammanställa räkenskaperna, avgiva berättelse över sin
förvaltning och för granskning tillhandahålla revisorerna protokoll och övriga handlingar.
Före den 1 april ska revisionen vara verkställd och av revisorerna underskriven berättelse över
granskningen vara överlämnad till styrelsen.
Över anmärkningar som göres av revisorerna har styrelsen att avgiva skriftlig förklaring till
stämman.
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
§ 29
Vid upplösning av föreningen ska föreningens tillgångar och skulder tillfalla respektive medlem i
förhållande till insatt grundavgift och inbetalda årsavgifter.
§ 30
Dessa stadgar, ävensom ändringar och tillägg i dessa, ska för att äga giltighet vara fastställda av
två på varandra följande stämmor varav en ska vara årsstämma. Innan fastställelse sker ska
respektive medlems yttrande över förslagen inhämtas.
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