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STADGAR
SAKAB KUMLA MILJÖSTIFTELSE

§1
Stiftelsens firma är SAKAB KUMLA MILJÖSTIFTELSE.
SAKAB KUMLA MILJÖSTIFTELSE är grundad med de medel om tio (10) miljoner
kronor som överlämnats av Sydkraft AB (”Donationen”).
§2
SAKAB KUMLA MILJÖSTIFTELSE har till ändamål att, utan begränsning till visst
eller vissa företag eller till viss eller vissa familjer eller personer, främja vetenskaplig
forskning till utveckling av metoder för avfallsminskning, återvinning och slutlig
kvittblivning av avfall samt allmän vetenskaplig grundforskning avseende miljöfrågor
inom förutnämnda områden. Ändamålet kan bl a tillgodoses genom inrättandet av en
professur eller utdelning av stipendier.
§3
Stiftelsen får inte driva näringsverksamhet i vinstsyfte.
§4
SAKAB KUMLA MILJÖSTIFTELSE förvaltas och företräds av en styrelse med säte i
Kumla. Styrelsen svarar för att stiftelsens medel placeras på ändamålsenligt sätt.
SAKAB KUMLA MILJÖSTIFTELSEs firma tecknas av styrelsen eller av den
styrelsen utser; dock alltid minst av två personer i förening.
§5
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sex ledamöter, varav Svenska staten, Kumla
kommun och personalen i SAKAB AB kan utse en vardera. Svenska staten, Kumla
kommun och personalen i SAKAB har även rätt att utse en suppleant vardera.
Sydkraft AB och SAKAB AB skall tillsammans utse sammanlagt tre (3) ledamöter.
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Styrelsens ordförande utses av Sydkraft AB.
§6
Styrelsens ledamöter väljes för en tid av två kalenderår. Val skall förrättas senast den 1
december året innan mandattiden inleds. Avgår ledamot före mandattidens utgång, skall
ny ledamot utses för återstående del av mandattiden.
§7
Styrelsen är beslutför då ordföranden jämte två ytterligare ledamöter är närvarande. Om
inget annat anges i dessa stadgar, gäller som styrelsens beslut den mening för vilken
mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som
ordföranden biträder.
§8
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras av ordföranden.
Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras av Sydkraft AB.
§9
Om styrelsen finner att särskilda skäl föreligger, äger styrelsen i undantagsfall besluta
att till ledamot skall utgå skäligt arvode för arbetet i styrelsen.
§ 10
Styrelsen skall sammanträda minst två gånger om året, en gång under första halvåret
och en gång under andra halvåret, samt i övrigt på kallelse av ordföranden. Kallelse
skall utsändas minst två veckor och högst fyra veckor före sammanträdet.
§ 11
SAKAB KUMLA MILJÖSTIFTELSEs räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 12
SAKAB KUMLA MILJÖSTIFTELSEs bokföring skall fullföras av Sydkraft AB, utan
att ersättning härför skall utgå, i enlighet med bestämmelserna i vid varje tidpunkt
gällande bokföringslag.
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Senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång skall styrelsen avlämna
årsredovisning till stiftelsens revisor. Årsredovisningen skall skrivas under av samtliga
styrelsens ledamöter.
§ 13
Styrelsens förvaltning och årsredovisning samt SAKAB KUMLA MILJÖSTIFTELSEs
räkenskaper skall granskas av en auktoriserad revisor. Kostnaden härför skall bestridas
av stiftelsen. Revisorn skall tillika vara revisor i Sydkraft AB och årligen utses vid
ordinarie bolagsstämma i Sydkraft AB.
§ 14
Revisorn skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen
skall innehålla uttalanden om huruvida årsredovisningen har gjorts upp enligt gällande
bokföringslag och om huruvida stiftelsens ändamål har främjats under året.
§ 15
Sedan revisionen avslutats skall styrelsen inom en månad sända kopior av
årsredovisning och revisionsberättelse till envar av Svenska staten, Sydkraft AB och
SAKAB AB och Kumla kommun.
§ 16
SAKAB KUMLA MILJÖSTIFTELSEs avkastning skall efter beslut av styrelsen
användas till främjande av stiftelsens ändamål.
Av stiftelsens avkastning skall dock årligen läggas till kapitalet så mycket som, enligt
styrelsens bedömning, fordras för att långsiktigt trygga erforderliga medel för i § 2
angivna ändamål dock högst 20 procent av avkastningen.
Den eller de som fått ett stipendium och/eller annan ersättning tilldelat sig efter beslut
av styrelsen skall skriftligen meddelas följande villkor för erhållande av stipendiet:
Inom en månad efter avslutad aktivitet som finansierats, helt eller delvis, av
medel från SAKAB KUMLA MILJÖSTIFTELSE, skall stipendiaten eller den
som erhållit annan ersättning redogöra skriftligt för innehåll och utbyte av
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aktiviteten i fråga. Om flera personer deltar i en och samma aktivitet, kan en
gemensam rapport avges. Om stiftelsen så medger kan som alternativ muntlig
rapport avges. Innehållet i rapporten skall vara offentligt.
Om styrelsen finner att det är lämpligt för att på bästa sätt främja stiftelsens ändamål,
äger styrelsen rätt att, om samtliga ledamöter är eniga, jämväl ianspråktaga medel ur
Donationen.
§ 17
Om samtliga ledamöter är eniga får styrelsen ändra, upphäva eller tillfälligt åsidosätta
sådana föreskrifter i dessa stadgar som inte avser §§ 2, 17 och 18.
§ 18
Om styrelsen finner att det inte längre är möjligt att på ett effektivt sätt främja stiftelsens
ändamål, äger styrelsen rätt att, om samtliga ledamöter är eniga, besluta att stiftelsen
skall upphöra. Om SAKAB KUMLA MILJÖSTIFTELSE upphör, skall dess samtliga
återstående tillgångar tillfalla teknisk högskola för främjande av i § 2 angivet ändamål.
SAKAB KUMLA MILJÖSTIFTELSE skall anses upplöst när stiftelsens kapital i sin
helhet ianspråktagits för främjande av stiftelsens ändamål.
§ 19
SAKAB KUMLA MILJÖSTIFTELSE skall vara undantagen från sådan tillsyn som
stadgas i lag (1929:116) om tillsyn över stiftelser eller den lagstiftning som kan komma
i dess ställe.

