Stadgar för Stiftelsen Bergmancenter på Fårö

1. Namn
Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen Bergmancenter på Fårö

2. Ändamål
Stiftelsens ändamål skall vara att med donerade eller på annat sätt tillförda medel på
ett ekonomiskt försvarbart sätt
•
förvalta och utveckla det konstnärliga arvet efter Ingmar Bergman i ett Bergmancenter
på Fårö,
•
möjliggöra, utveckla och trygga verksamheten i och för detta Bergmancenter,
•
sprida kunskap om och öka intresset för Sverige som film- och kulturnation,
•
lämna bidrag till forskning på universitetsnivå rörande film och filmvetenskap samt
•
stödja utvecklingen av näringslivet på norra Gotland.

3. Styrelse
3.1 Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande
och minst fem och högst elva ledamöter, vilka alla utses för en bestämd tid. Styrelsen skall vara så
sammansatt att den väl speglar lokala och internationella intressen för dess verksamhet. 3.2
Regeringen, Gotlands kommun och Föreningen Fårö Framtid äger envar att utse en ledamot. Övriga
ledamöter utses av styrelsen. Dessa skall vara personer med intresse och engagemang för Ingmar
Bergmans konstnärliga gärning. Filmbranschen och akademin skall representeras.
3.3 Styrelsen utser ordförande och vice ordförande inom sig.

4. Styrelsens säte
4. Styrelsen skall ha sitt säte på Gotland.

5. Ansvarig ledning, Arbetsordning, Verksamhetsinnehåll
5.1 Styrelsen äger utse en person [verkställande direktör/generalsekreterare], som skall sköta
den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.
5.2 Styrelsen skall fastställa en arbetsordning för sitt och verksamhetsledares arbete.
5.3 I ett särskilt dokument Verksamheten, Bilaga A till dessa stadgar, finns närmare angivet hur
verksamheten inom Bergmancenter på Fårö förväntas bedrivas.

6. Beslutförhet
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Bland dessa ska
ordföranden eller, vid förfall för denne, vice ordföranden närvara. Som styrelsens beslut
gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för, eller, vid lika röstetal,
den mening som ordföranden företräder.

7. Beslutsregler
För beslut som gäller ansökan om permutation av stiftelseförordnandet eller genomförande av
ändring i enlighet med ett permutationsbeslut krävs att minst tre fjärdedelar av samtliga
styrelseledamöter är ense om beslutet.

8. Arvode
Styrelseledamöter har rätt till skäligt arvode. Beslut om arvode fattas av styrelsen.

9. Bolagsform
Styrelsen får besluta att driva vissa verksamhetsdelar i bolagsform. stiftelsens styrelse utser ledamöter
i styrelserna för de av stiftelsen ägda bolagen och beslutar om olika styrdokument för en effektiv
ägarstyrning av dessa bolag.

10. Upptagande av lån
Stiftelsen får hos kreditinrättning ta upp lån för att tillgodose tillfälligt behov av likviditet. I samband
med förvärv eller förvaltning av fast egendom får lån tas upp mot säkerhet av panträtt i egendomen.

11. Allmänhetens insyn
stiftelsen skall årligen publicera och ge vid spridning åt en lättillänglig redogörelse över
verksamheten så att allmänheten har möjlighet att få insyn i verksamheten.

12. Gotlands kommuns ställningstagande i vissa fall
Innan beslut, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för verksamheten, fattas,
skall kommunfullmäktige i Gotlands kommun beredas tillfälle att ta ställning till beslutet.

13. Ändring av stadgarna
Styrelsen har rätt att besluta om ändring av samtliga bestämmelser i dessa stadgar förutom
bestämmelserna om stiftelsens ändamål i 2 §. Ett giltigt beslut förutsätter dock att samtliga
ledamöter i styrelsen är överens om ändringen samt att kommunfullmäktige i Gotlands kommun
beretts tillfälle att ta ställning till förslaget om ändring av stadgarna.

Stiftelseförordnande
l syfte an bilda en stiftelse har Yl, Gotlands kommun och Föreningen Fårö Framtid utfcist oss arr
ett kapital om ~1 O 000 honor till inrättandet av dCIUla stiftelse.

avs~ia

För stiftelsen skall g;i.Ha
L Stiftelsens narrUl skall vara Stifldscn Bergmancerrref på Fårö.

2. Stiftelsens ändamål ~k.a1l vara att med donerade eller på annat sätt tillförda medel på ett
ekonomiskt försvarbart sätt
- fOxvah.l. och utveckla det konstnärliga arvet cfrer Ingmar Bergman i ett Bergmancentcr på
Fårö,
- möjliggöra. utveckla och trygga verksamheten i och för detta Bergmancenrcr,
- sprida kunskap

Om och

öka intresset fOr Sverige som ftlm- och kulturnation,

- stödja utvecklingen av näringslivet på norra GoLland.
3. Stiftelsen skall ha egen fÖIValtning och kUlma direkt eller genom aktiebolag driva
näringsverksamhel

4. Styrelsen skall ha sitt säte i Gotlands kommun.
5. l övrigt skall bifogade stadgor gälla.

6. Tillledamöler i stiftelsens första styrelse förutom den ledamot, som enligt stadgarna skall
utses av regeringen utser v1:
Ingvar Carlsson, Bo Dahllöf, Claes Felländer,
Tomas Grafström,James Scruunus och Jan-Erik Wikström.

Visb}' och Fårö den

april 2009.
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~

