Författningssamling för Region Gotland

STADGAR FÖR GOTLANDS MUSIKSTIFTELSE
Antagna av (dåvarande) kommunfullmäktige 1992-12-14.
Ändrade av Regionfullmäktige 2014-12-15 § 96.
Genom överenskommelse mellan (dåvarande) Gotlands kommun å ena sidan och staten å
andra sidan har Region Gotland i enlighet med regeringens förslag om omorganisation av
Regionmusiken och stiftelsen Institutet för Rikskonserter påtagit sig huvudmannaskapet för
den statliga regionmusiken vid regionmusikavdelningen i Visby, samt del av verksamheten vid
stiftelsen Institutet för Rikskonserter vid regionkontoret i Stockholm. Dåvarande Gotlands
kommun har också tecknat avtal med staten om tjänstemusik m.m. för försvarsmakten.
Region Gotland har därför beslutat att bilda en stiftelse för vilken skall gälla följande stadgar:
§1
Stiftelsens benämning skall vara Gotlands musikstiftelse och ha till ändamål att bedriva
musikverksamhet.
Verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med de avtal som nämnts ovan samt i
enlighet med vad som uttryckts i Region Gotland kulturpolitiska mål och handlingsprogram.
Stiftelsens tillgångar utgörs av de medel som staten och stiftaren tillför stiftelsen eller som
eljest uppkommer i stiftelsen.
För stiftelsen skall finnas en styrelse som består av 7 ledamöter. Ledamöter utses av
regionfullmäktige i Region Gotland.
Mandattiden är tre år räknat från den 1 januari året efter det då allmänna val till
regionfullmäktige ägt rum.
Ordförande och vice ordförande utses av regionfullmäktige.
§2
Styrelsen har sitt säte i Visby. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden. Styrelsen
skall sammankallas när minst tre ledamöter begär det.
För beslutsförhet krävs att minst 4 ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den
mening som erhåller de flesta rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§3
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som skall justeras av ordföranden och en
protokollsjusterare.
§4
Stiftelsens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.
§5
Stiftelsen skall ha ett kansli med en verkställande musikchef. Härutöver anställs personal i mån
av behov och tillgång på medel. Musikchefen skall utöva den direkta ledningen av
verksamheten i enlighet med de föreskrifter styrelsen meddelar.
Stiftelsen anställer musikchef och övrigt personal.
Styrelsen äger överlåta åt ledamot eller anställd inom stiftelsen att besluta i frågor rörande
stiftelsens verksamhet.
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§6
Stiftelsen verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.
För stiftelsen skall fortlöpande föras räkenskaper enligt Region Gotlands anvisningar.
Stiftelsen äger motta bidrag till verksamheten, såvida ej till bidragen knutits villkor, som
styrelsen finner stridande mot stiftelsens ändamål.
Styrelsen skall upprätta budget enligt Region Gotlands anvisningar.
§7
Regionfullmäktige utser för samma period som styrelsen två revisorer och två suppleanter för
granskning av stiftelsens verksamhet och räkenskaper. En av revisorerna skall vara
auktoriserad.
Årsbokslut och räkenskaper skall tillsammans med styrelsens protokoll och verksamhetsberättelse för det förflutna kalenderåret överlämnas till revisorerna senast den 1 april.
Årsbokslut och verksamhetsberättelse skall vid samma tidpunkt överlämnas till Region
Gotland.
Revisionsberättelse skall senast den 1 juni året efter verksamhetsåret tillställas Region Gotland
och innehålla ett särskilt uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller ej. Berättelsen skall
därefter framläggas till granskning och avgörande av regionfullmäktige.
§8
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos stiftelsen enligt de grunder som gäller för
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.
Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande musikchef eller efter dennes
bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandens begäran prövas av styrelsen.
§9
Stiftelsen skall bereda regionfullmäktige i Region Gotland möjlighet att yttra sig innan beslut i
verksamheten som är av principiell betydelse eller av större vikt fattas.
§ 10
Stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt lagen (SFS 1929:116) om tillsyn över stiftelser.
§ 11
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om stiftelsens avveckling fattas av regionfullmäktige i
Region Gotland.
Vid avveckling beslutar regionfullmäktige om disposition av stiftelsens kvarvarande tillgångar.
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