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Namn

Stiftelsens namn skall vara FFNS' STIFTELSE FöR FORSKNING,
UTVECKLING OCH UTBILDNING (F-Stiftelsen).

Ändamål

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom

dels de medel som erhålles genom avkastningen å Grundka
pitalet jämte eventuella årliga avsättningar från
FFNS samt från bolagets personal inbetalda
medel,

dels de medel som efter ansökan hos institutioner, myn
digheter, företag eller andra kan erhållas

lämna ekonomiskt stöd, som icke avser pension, avlöning
eller annan förmån, vilken FFNS är skyldig att utge till
enskild medarbetare,

2.1 möjliggöra

a) forskning

inom eller utom Sverige avseende ämnen och frågor som

(i) direkt eller indirekt berör eller har anknytning
till arkitektverksamhet, arkitektur och form
givning och/eller byggnadstekniska frågor,

(ii) berör det projektadministrativa och/eller före
tagsadministrativa området, däri inbegripet
forskning som syftar till rationaliseringar,
skapande eller utveckling av program, system,
rutiner eller liknande.

b) utveckling

avseende verksamhet, ämnen eller projekt som har
sådan anknytning som angivits i 2.1 a (i) och (ii).

c) utbildning

av dem som arbetar inom den typ av arkitekt- och
annan verksamhet som FFNS bedriver i avsikt att öka
deras professionella kompetens.

3 Säte

F-Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte på samma ort
som FFNS' styrelse.

4 Styrelse

4.1 F-Stiftelsens styrelse skall ha åtta ledamöter med åtta
personliga suppleanter för dessa. Suppleant skall kallas
till styrelse när ordinarie ledamot har förfall. I den
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mån personlig suppleant är förhindrad skall annan supp
leant inom de i 4.1.1.1 - 4.1.1.3 nedan angivna grupper
na kallas.

4.1.1

4.1.1.1

4.1.1.2

4.1.1.3

4.1.1.4

4.1. 2

4.1. 3

4.1. 4

Av ledamöterna skall

minst tre stycken representera de anställda. Dessa sty
relserepresentanter, vilka skall vara anställda i före
taget och där aktivt arbeta, skall utses av personalen
genom fackklubb eller på annat sätt som de anställda be
slutar,

minst två stycken vara framstående företrädare för de
ämnesområden som omfattas av F-Stiftelsens ändamål, men
i övrigt sakna anknytning till FFNS.

övriga vara inom eller för FFNS aktivt arbetande personer,

De under 4.1.1.2 ovan angivna styrelseledamöterna och
suppleanterna skall utses av FFNS' presidium i samråd med
de under 4.1.1.1 utsedda styrelseledamöterna, och de un
der 4.1.1.3 angivna styrelseledamöterna skall utses av
FFNS' presidium.

I Styrelsen skall alltid minst fyra arkitektgrupper vara
representerade, varav minst en representant skall utses
för i Stockholm verksamma grupper.

Med hänsyn till verksamhetens uppdelning i olika grupper
och dessas geografiska spridning, skall i Styrelsen ingå
en le~amot som har nära kontakt med det översiktliga ar
betet inom FFNS. Dylik ledamot skall väljas bland di
rektionens medlemmar.

I Styrelsen skall ingå en med FFNS' verksamhet förtrogen
jurist.

4.2 Styrelsen skall utses på två år och val skall anordnas
under maj månad varje år med udda årtal. Fram till valet
1982 skall ovan angiven styrelse fungera.

4.3 Valförrättare skall vara F-Stiftelsens revisor(er).

4.4 Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande,
dock att tillsynsmyndigheten utser ordförande i det fall
16 § Lagen om tryggande av pensionsutfästelse m ID (Tryggan
delagen) så föreskriver. Ordförande och vice ordförande
skall vartannat år utses av de anställdas representanter
och vartannat år av FFNS' representanter. Ar då de an
ställdas representanter utser ordförande skall FF~S' repre
sentanter utse vice ord~örande och omvänt. Första verk
samhetsåret utses ordförande av de anställdas representan
ter.

4.5 F-Stiftelsens styrelse avses skola fungera. på ett mycket
aktivt sätt för att kunna förverkliga de syften beträffande
personalens yrkesutveckling och stimulans som angivits i
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Stiftelseurkunden 111:4. Uppnåendet av detta syfte bygger
på en aktiv insats, inte minst av personalrepresentanter
na. Styrelsen skall därför inom sig utse en arbetsgrupp på
tre personer, varav minst en om möjligt skall vara verk
sam i Stockholms-regionen (Eskilstuna inbegripet). Arbets
gruppen, som med sig skall adjungera en administrativ
FFNS-rnedarbetare, vilken skall vara gruppens sekreterare,
skall förbereda uppkommande förslag och frågor samt själv
ta initiativ till att F-Stiftelsen bedriver en så aktiv
verksamhet som dess resurser medger. Arbetsgruppen skall
inom sig utse ordförande.

5 Styrelsesammanträden.

5.1 Kallelse till styrelsesammanträde skall tillsammans med
föredragningslista utsändas minst två veckor i förväg.

5.2 Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll, vilket
skall till riktigheten bestyrkas av ordföranden och den
ledamot eller de ledamöter Styrelsen vid varje samman
träde därtill utser. Protokollen skall föras i nummer
följd och förvaras på betryggande sätt.

6 Styrelsens beslutförhet

6.1 Styrelsen är beslutför, när de vid sammanträdet närvaran
des antal utgör minst fyra styrelseledamöter. Av ledamö
terna skall lika många närvara från de av arbetstagarna
och de av FFNS' presidium utsedda representanterna.

6.2 Med de undantag som följer av 13 och 14 skall som Styrel
sens beslut gälla den mening, om vilken de flesta röstan
de enar sig. Vid lika röstetal förordnar, därest icke
samtliga närvarande accepterar att ordföranden skall ha
utslagsröst, tillsynsmyndigheten på styrelsens begäran
utomstående att delta i ärendets avgörande.

7 Behörighetsfrågor

Styrelsen äger att handla å F-Stiftelsens vägnar i för
hållande till tredje man samt att företräda F-Stiftelsen
inför domstolar och andra myndigheter. Samma behörighet
tillkommer också den eller dem, åt vilka styrelsen upp
dragit att teckna F-Stiftelsens firma; dock äger de, som
endast i förening utövar firmateckningsrätt, allenast i
förening företräda F-Stiftelsen.

8

9

Räkenskapsår

F-Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.

Förvaltning

F-Stiftelsens medel skall förvaltas av Styrelsen med be
aktande av vad som stadgas i 28 § Tryggandelagen och vad
som följer av 1929 års lag om tillsyn av.sti~telser. Sty-
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13

14

14.1

14.2

14.3
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re Isen skall, till dess att F-Stiftelsens tillgångar
uppgår till 75 basbelopp, varje år till kapitalet lägga
minst 15 och högst 20 % av såväl avkastning som genom av
sättningar från FFNS inflytande medel, dock att därest
F-Stiftelsen skulle komma att få inkomst av fastighet
och rörelse, dylika inkomster, i den mån de beskattas,
efter skatt i sin helhet må läggas till kapitalet.

Gottgörelse ro ro

Om FFNS· rätt till gottgörelse och F-Stiftelsens rätt att
förfoga över sina medel gäller vad som föreskrives i 29 §
Tryggandeiagen.

Revisor

Styrelsens förvaltning och F-Stiftelsens räkenskaper
skall granskas av den eller de revisorer som utses att
granska FFNS' räkenskaper.

Årsredovisning

Arsredovisning skall föreligga klar senast den 30 april
året efter räkenskapsårets utgång, och revisorerna skall
avlämna sin berättelse senast den 31 påföljande maj. Att
årsredovisning och revisionsberättelse föreligger klara
skall senast den 6 juni varje år offentliggöras genom
anslag å anslagstavlor för meddelanden till de anställda.
Handlingarna skall dels tillhandahållas den som så begär,
dels, utan anmaning överlämnas till envar av ledamöterna
och suppleanterna i F-Stiftelsens styrelse.

Ändrinq'av stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas av
F-Stiftelsens styrelse, såvida styrelsens samtliga le
damöter är eniga om beslutet samt beslutet godkännes av
FFNS' styrelse; dock må ändring ej ske av 2, 4, 11, 12
och 14 eller av bestämmelserna i denna punkt.

Likvidation och upplösning av F-Stiftelsen

Ifråga om likvidation gäller vad som stadgas i 19, 20
och 30 §§ Tryggandelagen.

I övrigt skall gälla att F-Stiftelsen må upplösas, om
samtliga ledamöter av F-Stiftelsens styrelse är eniga
om ett sådant beslut samt beslutet godkännes av till
synsmyndigheten och FFNS' styrelse.

Vid F-Stiftelsens upplösning skall F-Stiftelsens till
gångar omedelbart användas för tillgodoseende av de i
2 angivna ändamålen. Om härefter tillgångar finnes,
vilka, på grund av nämnda föreskrifter eller av annan
anledning, icke kan användas för tillgodoseende av de
i 2 angivna ändamålen, skall sådana tillgå~9~r anslås
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till välgörande eller eljest allmännyttigt ändamål, som
godkänns av tillsynsmyndigheten. Tillgångarna skall allt
så icke under några förhållanden kunna återföras till
FFNS.

15 Tillsyn

F-Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt lagen den
24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser.
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