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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 Samhällsbyggnad 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 

a/ avsättningar gjorda av Gunnar Ivarson 
b/ avsättningar som andra donatorer önskar tillföra stiftelsen, 
c/ 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 Ivarsons livstid utser Gunnar Ivarson såväl stiftelsens ordförande 
som styrelsens ledamöter. 
 
Stiftelsens initiala styrelse består av personer enligt förteckning, bilaga 1. 
Stiftelsens ursprungliga ordförande är Gunnar Ivarson. Som personlig suppleant 
för Gunnar Ivarson inträder Kjell Berggren. 
Utöver Gunnar Ivarsson skall styrelsen bestå av följande ledamöter: 
Rektor vid Högskolan i Borås eller den hen sätter i sitt ställe 
Akademichef för akademin textil, teknik och ekonomi eller den hen sätter i sitt 
ställe 
Studierektorn i byggteknik vid Högskolan i Borås eller den hen 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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Utöver de tre fasta styrelseplatserna förnyar sig styrelsen genom val av 
ledamöter som genom sin profession och kunnande anses kunna bidra till 
stiftelsens verksamhet och som har anknytning till Högskolan i Borås. Dessa 
personer ska besitta kompetens inom de områden där stiftelsen verkar och/eller 
vara strategiskt värdefulla för stiftelsens verksamhet. Skulle Högskolan i Borås 
upphöra att vara högskola/universitet må styrelseledamot med motsvarande 
kompetens utses från annan svensk högskola eller universitet.  
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. 
 
Till styrelsen skall utgå skälig ersättning för med styrelseuppdraget förenade 
kostnader. Arvode skall ej utgå till styrelseledamot. 
 

§ 5 Beslutsförhet 
 

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är 
närvarande. Varje styrelseledamot har en röst och vid beslut gäller den mening 
som företräds av flest antal röster, vid lika röstetal gäller den mening som biträds 
av ordförande. 
Protokoll skall föras vid styrelsemöte. Protokollet skall undertecknas av 
protokollföraren och justeras av ordförande och i förekommande fall av ytterligare 
justeringsman. 
 

§ 6 Utdelning av anslag  
 
Ansvaret att utdela medel ankommer på styrelsen. Anslagen ska fördelas på det 
sätt som styrelsen genom majoritetsbeslut enas om. Det ankommer på styrelsen 
att meddela regler kring ansökning samt att bedöma, huruvida mottagare uppfyller 
ställda krav. Styrelsen kan om den så finner inrätta särskild kommitté för hantering 
av anslag. Styrelsens beslut är utan appell. 

 
§ 7 Stiftelsens säte 
 

Stiftelsen har sitt säte i Borås. 
 

§ 8 Firmateckning 
 

Stiftelsen tecknas av styrelsen eller den eller dem som styrelsen därtill utser. I 
övrigt gäller vad som stadgas om firmateckning i Stiftelselagen. 
 

§ 9 Räkenskaper 
 

För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper, som skall avslutas den 31 
december varje år. Stiftelsens årsredovisning skall undertecknas av samtliga 
styrelseledamöter. Revision av stiftelsen skall ske av revisor utsedd av stiftelsens 
styrelse. Revisor utses för en tid av 3 år. 
 

§ 10 Stiftelsens förmögenhet och utdelning av avkastning 
 

 Förvaltning av stiftelsen skall ske genom att styrelsen, eller den styrelsen utser 
till förvaltare, tillser att stiftelsen uppnår en god uthållig avkastning. Styrelsen äger 
rätt att inrätta ett särskilt placeringsutskott om den finner att det skulle gagna 
stiftelsens förvaltning. 
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Styrelsen har rätt att utöver avkastningen ta i anspråk högst så stor del av 
kapitalet att det i reala termer alltid återstår motsvarande en miljon kronor som 
tillgång i stiftelsen.  
Med ovanstående regler om utdelningsbart kapital åligger det stiftelsens styrelse 
att tillse att gällande skatteregler beaktas i så måtto att stiftelsen skall åtnjuta 
samma skattestatus som kvalificerat allmännyttiga stiftelser.  

Det åligger styrelsen att upprätta ett särskilt placeringsreglemente och att i 
förekommande fall utse förvaltare och att tillse att placeringsreglementet antages 
vid första ordinarie styrelsesammanträde. Styrelsen förfogar helt över stiftelsens 
förmögenhet och avkastningen därav för ändamålet med beaktande av ovan 
angiven begränsning. 

 
§ 11 Ändring av stadgarna 

 
 Styrelsen får om det finns särskilda skäl, utan tillstånd av myndighet, ändra och 
anpassa stiftelsens stadgar så att de uppfyller de krav som från tid till annan kan 
ställas på stiftelsen för att den på ett meningsfullt sätt skall kunna fullfölja sitt 
ändamål. Stiftelsens ändamål eller föreskrifter som har betydelse för ändamålets 
uppfyllande får dock ändras endast efter tillstånd av Kammarkollegiet. 
Länsstyrelsen skall underrättas om stadgeändring innan den får tillämpas. 
 

§ 12 Avveckling av stiftelsen 
 
 Styrelsen äger rätt att, trots bestämmelsen i § 11, söka stiftelsen i likvidation då 

den av styrelsen inte längre anses kunna främja sitt ändamål eller i det fall att 
byggområdet inom Högskolan i Borås upphör. Därvid utdelas hela den 
förmögenhet stiftelsen förfogar över vid detta tillfälle som anslag i enlighet med 
vad som föreskrivs i § 2.  
 

§ 13 Tillsyn 
 Stiftelsen skall stå under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Tillsynsmyndigheten skall fastställa stadgarna. 
 __________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


