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STADGAR FÖR STIFTELSEN SVERIGES INVANDRARINSTITUT OCH
MUSEUM – MÅNGKULTURELLT CENTRUM

§1
Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut och Museum har stiftats av Botkyrka kommun.
Stiftelsens ändamål är följande:
1

att genom etnologisk forskning och dokumentation ge människor ökade
kunskaper om invandrarnas bakgrund och villkor och därmed bidra till en
bättre förståelse bland svenskarna för invandrarna och bland olika invandrargrupper för varandra,

2

att utgöra ett forum för olika initiativ som kan förbättra och tillvarata kunskaper om invandringen,

3

att verka för ett invandrarmuseum i syfte att skapa möjligheter att bl a belysa invandringens betydelse för det moderna Sveriges uppbyggnad,

4

att hedra minnet av Klas Pontus Arnoldson, som var stationsinspektör vid
Tumba station 1876 - 1881 och som 1908 erhöll Nobels fredspris.

Förhållandena i Stockholmsområdet, och särskilt i Botkyrka kommun, skall utgöra basen för verksamheten.
§2
Stiftelsen skall stå under tillsyn av kommunstyrelsen i Botkyrka kommun och
vara undantagen från tillsyn enligt lagen om tillsyn över stiftelser.
§3
Stiftelsens angelägenheter skall förvaltas av en styrelse. Sju ledamöter med sju
suppleanter utses av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun. Stockholms läns
landsting och Södertörns Högskola har rätt att vardera utse en ledamot med en
suppleant. Mandattiden för styrelsen är fyra år och skall vara densamma som
gäller för nämnder i Botkyrka kommun. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande.
Styrelsen har rätt att adjungera personer till styrelsen. Den som adjungerats har
förslagsrätt, men inte rösträtt.
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Styrelsen skall ha sitt säte i Botkyrka kommun.
§4
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förfall för denne,
av vice ordföranden. Sammanträde skall även hållas när minst tre ledamöter
begär det.
Styrelsen får handlägga ärende endast om mer än hälften av ledamöterna tjänstgörande suppleanter inräknade - är närvarande. Som styrelsens beslut
gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid
lika röstetal, den mening som biträds av ordföranden.
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som justeras av ordföranden
och ytterligare en ledamot.
§5
I stiftelsens verksamhet skall de föreskrifter som kommunfullmäktige i Botkyrka
kommun lämnat i beslutet om stiftelsens tillkomst följas liksom de föreskrifter
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen senare kan komma att meddela.
Innan sådana beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars är av
större vikt skall fullmäktige beredas tillfälle att yttra sig. Det åligger styrelsen att
sörja för att stiftelsens bokföring och medelsförvaltning sköts på ett betryggande
sätt.
Kalenderåret skall utgöra förvaltnings- och räkenskapsår.
§6
Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de personer som styrelsen utser härtill.
§7
Kommunstyrelsen utser en auktoriserad revisor och en revisorssuppleant för
granskning av stiftelsens verksamhet under styrelsens mandattid. Kommunfullmäktige utser för samma tid dessutom en revisor och en revisorssuppleant.
§8
Före den 1 mars skall styrelsen till revisorerna överlämna ett räkenskapssammandrag och en berättelse avseende det gångna årets verksamhet. Inom två
månader därefter skall revisorerna avge sin revisionsberättelse, som överlämnas till kommunstyrelsen.
Beslut i frågan om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna fattas av kommunfullmäktige.
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§9
Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av stiftelsen fattas av
kommunstyrelsen, men beslutet skall för att bli giltigt godkännas av kommunfullmäktige i Botkyrka. Stiftelsens behållna tillgångar skall vid upplösning utbetalas till Botkyrka kommun.
§ 10
Dessa stadgar ersätter fr o m 2000-01-01 tidigare gällande preliminära stadgar.
_____
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