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Stadgar
För Skaraborgs läns nötkreatursförsäkringsbolags stiftelse.
Antagna av Skaraborgs läns nötkreatursförsäkringsbolags, öms., bolagsstämma den 20 april 1965 och
reviderade 2020-03-10.
§1
Stiftelsen är stiftad av Skaraborgs läns nötkreatursförsäkringsbolag ömsesidigt.
§2
Stiftelsens ändamål är att enligt fastställda stadgar utgiva understöd, stipendier och anslag för beredande
av undervisning eller utbildning till främjande av nötkreaturskötseln och lantbruket i dess helhet, särskilt
inom Skaraborgs läns nuvarande område, samt att lämna anslag för forskning inom för lantbruket av
intresse varande områden, i samtliga fall där medel i erforderlig utsträckning ej kunna erhållas från annat
håll.
§3
För fullgörande av detta ändamål äger stiftelsen mottaga medel dels från stiftaren och dels från annan
under förutsättning att gåvovillkoren icke har sådant innehåll, att de hindrar medlens användande i
överensstämmelse med stiftelsens stadgar.

§4
Stiftelsen förvaltas av en styrelse med säte i Skara.
Styrelsen, som skall bestå av fem till åtta ledamöter, utses av LRF Västra Götaland eller, därest LRF Västra
Götaland skulle upphöra eller få annan funktion, annat liknande samarbetsorgan inom jordbrukets
föreningsrörelse. Styrelseledamöter utses för två kalenderår i sänder. Styrelsen utser inom sig ordförande
och sekreterare.
Styrelsen är beslutsför, då minst 2/3 av styrelsens ledamöter är vid sammanträdet närvarande.
Styrelsen sammanträder minst en gång årligen, senast under mars månad.
Det åligger styrelsen att föra räkenskaper över stiftelsens ekonomi och att före mars månads utgång
upprätta berättelse över det gångna årets verksamhet med redogörelse för medelsförvaltningen. Denna
förvaltningsberättelse skall senast den 1 april överlämnas till stiftelsens revisorer. Stiftelsens räkenskaper
omfattar kalenderår.
Firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av den eller dem, som styrelsen därtill utser.
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§5
För granskning av stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning utser Hushållningssällskapet Västra
två revisorer, av vilka en bör vara auktoriserad. För var och en av dessa revisorer skall utses en suppleant
med motsvarande kvalifikationer. Därest Hushållningssällskapet skulle upphöra, skall Länsstyrelsen Västra
Götaland övertaga Hushållningssällskapets uppgift och utse revisorer.
§6
För fullgörande av stiftelsens ändamål äger styrelsens beslut i första hand dess ränteinkomster tagas i
anspråk samt i särskilt fall även dess kapital. Styrelsen bör dock vinnlägga sig om att stiftelsens kapital för
framtida uppfyllandet av stiftelsens ändamål hålles intakt och om möjligt ökas med del av årets
avkastning, så att stiftelsens kapital har oförändrad köpkraft.
§7
Beslut om ändring av dessa stadgar vad beträffar ändamålsparagrafen och beslut om stiftelsens
upplösande är ej giltigt med mindre styrelsens beslut biträdes av Föreningsnämnden och Länsstyrelsen i
Skaraborgs län. Vid stiftelsens upplösande skall medlen disponeras för ändamål, som såvitt möjligt är
överensstämmer med i §2 angivet ändamål. Jämväl detta beslut skall godkännas av Föreningsnämnden
och Länsstyrelsen i Skaraborgs län.
§8
Stiftelsen skall icke stå under tillsyn av länsstyrelse eller annan myndighet.

Styrelsen har reviderat dessa stadgar 2020-03-10 och godkänts av Länsstyrelsen i Västra Götaland 202006-01

