
   
Stadgar för stiftelsen Skåne Stadsmission  
Antagna den 17 december 1992 

Reviderade den 
05 maj 1999 och fastställda av Lunds Domkapitel 
01 april 2001 och fastställda av stiftsstyrelsen i Lunds stift 
16 sept. 2005 och fastställda av stiftelsens styrelse 
26 nov. 2007 och fastställda av stiftsstyrelsen i Lunds stift 
10 sept. 2010 namnändring fastställd av Länsstyrelsen Skåne Län                     

 
§1                                                     
Ändamål 
Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund, som har till ändamål att med 
egendom som kan tillfalla stiftelsen bedriva social och diakonal verksamhet bland 
hjälpbehövande och därvid verka för barns och ungdoms vård, fostran och utbildning. 

§2  
Tillsynsmyndighet 
Länsstyrelsen i Skåne län.   

§3 
Styrelse 
Mom. 1: Stiftelsen förvaltas av en styrelse som har sitt säte i Malmö. 
Mom. 2: Styrelsen består av nio (9) ledamöter  
Föreningen Malmö Stadsmission tillsätter en (1) ledamot 
Stiftsstyrelsen i Lunds stift tillsätter tre (3) ledamöter 
Malmö Kyrkliga Samfällighet tillsätter tre (3) ledamöter 
Stiftelsens styrelse tillsätter två (2) ledamöter 

Mandattiden för styrelsen är 4 år. Den av föreningen valde ledamoten samt styrelsens egna 
ledamöter skall första gången väljas för perioden 1993-1995. Övriga ledamöter väljes för 
mandatperioden vid de kyrkliga valen. 
Mom. 3: Styrelsen väljer inom sig: 
Ordförande 
Viceordförande 
Sekreterare 
Mom. 4: Styrelsen är beslutsför när minst fem (5) ledamöter är närvarande. Beslut fattas med 
enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. 
Mom. 5: Styrelsen äger att för mandatperioden uppdra åt två eller flera ledamöter att två i 
förening teckna stiftelsens firma. 
Mom. 6: Styrelsen sammanträder minst tre gånger årligen på kallelse av ordföranden eller vid 
förfall för denne av vice ordföranden. Kallelse till extra sammanträde ska ske så snart minst fyra 
ledamöter med angivande av särskilt ärende påkallar detta. 

Styrelsen anställer och entledigar direktor och övrig personal. Direktor är för sin verksamhet 
ansvarig för styrelsen. 



   
§4 
Styrelsens befogenheter och åligganden 
Inom ramen för den i §1 angivna målsättningen beslutar styrelsen om verksamhetens inriktning 
och utformning samt om åtgärder för att anskaffa medel till dess bedrivande. Styrelsen förvaltar 
stiftelsens tillgångar och skall årligen för januari månads utgång upprätta berättelse över 
verksamheten. Stiftelsens räkenskaper skall årligen vid samma tidpunkt hållas tillgängliga för 
revision. 

§5 
Räkenskaper och revision 
Stiftelsens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till den 31 december. Förvaltningen granskas av 
två (2) revisorer eller ersättare för dessa. Kyrkofullmäktige i Malmö Kyrkliga Samfällighet och 
styrelsen för stiftelsen Skåne Stadsmission utser vardera en revisor och ersättare för denna. 
Minst en revisor skall vara auktoriserad. 

§6 
Stadgeändringar 
Ändringar och tillägg till dessa stadgar beslutas av stiftsstyrelsen i Lunds stift. Ändring i §1 kan 
dock inte ske utan godkännande av kammarkollegiet.  

§7 
Upphörande 
Stiftelsen må upphöra, om förändrade förhållanden eller eljest tvingande skäl påkallar detta. För 
beslut om upphörande gäller vad ändring av §1 i stadgarna förskrivit. Har upphörande beslutats, 
skall stiftelsens tillgångar tillfalla sådan verksamhet som tjänar ändamålet som anges i §1. 

 


