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Stiftelseförordnande
Gunnar lvarson anslår denna dag 4 MSEK på särskilt bankkonto i Swedbank Sjuhärad AB
för bildande av en stiftelse.
Stiftelsens övergripande mål skall vara att främja Institutionen lngenjörshögskolan vid
Högskolan i Borås genom bidrag till utbildning och forskning främst inom området
byggteknik.
Stiftelsen skall främja utbildning och forskning inom byggteknik och särskilt beakta:

-

övergripande hållbar samhällsutveckling genom tekniska, ekonomiska, miljömässiga
och sociala aspekter
Samhällsbyggnadsområdets olika grenar såsom, planering, utförande, underhåll och
förvaltning av byggnader och anläggningar
Byggnadstekniska innovationer för hållbart samhälle

Stiftelsen skall verka för:
-

Att skapa ny kunskap inom området byggteknik.
Kunskapsöverföring mellan akademin och samhällsbyggnadssektorn.
Fortbildning och kompetensutveckling inom byggsektorn i regionen.
Tillväxt och utveckling i byggbranschen.

De samverkansformer och projekt som stiftelsen engagerar sig i skall kunna nyttjas av lärare,
forskare, studenter och näringslivet såväl nationellt som internationellt.
Till detta stiftelseförordnande fogas av mig upprättade stadgar som skall gälla för GUNNAR
IVARSONS STIFTELSE FÖR HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE.
Borås den 4 september 2012

Gunnar lvarson
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GUNNAR IVARSONS STIFTELSE FÖR HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE

§1

Stiftelsens firma

Stiftelsens namn är GUNNAR IVARSONS STIFTELSE FÖR HÅLLBART
SAMHÄLLSBYGGANDE.
§2

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens övergripande ändamål är att genom bidrag främja utbildning och
forskning inom Institutionen lngenjörshögskolan vid Högskolan i Borås främst
inom området byggteknik. Ändamålet skall främjas genom finansiella bidrag till:
- lärare
- forskare
- studenter
- FoU projekt
- kompetensutveckling
- innovationer inom området
- stipendier och patent
§3

Stiftelsens förmögenhet

Stiftelsens förmögenhet utgörs av
af avsättningar gjorda av Gunnar lvarson
bl avsättningar som andra donatorer önskar tillföra stiftelsen,
cl avkastning av stiftelsens tillgångar.
Styrelsen äger rätt att pröva gåvor och avsättningar till stiftelsen och att i
förekommande fall avstå från gåvor och avsättningar om dessa strider mot
donators vilja, stiftelsens ändamål eller mot stiftelsens placeringar.
§4

Stiftelsens styrelse

Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse. Styrelsen skall bestå
av minst tre och högst nio ledamöter, varav en av dessa skall vara ordförande.
Antalet suppleanter, om sådana väljs, skall vara minst en och högst nio.
Under Gunnar lvarsons livstid utser Gunnar lvarson såväl stiftelsens
ordförande som styrelsens ledamöter.
Stiftelsens initiala styrelse består av personer enligt förteckning, bilaga 1.
Stiftelsens ordförande är Gunnar lvarson. Såsom personlig suppleant för
Gunnar lvarson inträder Kjell Berggren.
Utöver Gunnar lvarsson skall styrelsen bestå av följande ledamöter:
Rektor vid Högskolan i Borås eller den han sätter i sitt ställe
Prefekten vid institutionen för lngenjörshögskolan eller den han sätter i sitt
ställe
Studierektorn i byggteknik vid Högskolan i Borås eller den han sätter i sitt ställe
Då styrelsens ursprungliga ordförande lämnar sitt uppdrag, på egen begäran
eller eljest blir oförmögen att utföra uppdraget, skall ny ordförande utses genom
majoritetsbeslut av styrelsen. Vid lika röstetal hänskjuts frågan till
tillsynsmyndigheten för beslut.
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