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§1
Stiftelse, vars benämning är Syskonen Johanssons Stiftelse, har som ändamål
att lämna hjälp och uppmuntran samt underlätta vård för cancersjuka,
reumatiker, blinda, hörselskadade och sådana som lider av hjärt- eller
kärlsjukdomar, allt enligt bilagda testamente.
§2
Utdelning av stiftelsens medel skall gå till sjuka personer bosatta inom Vara
och Essunga kommuner.
Kapitalets hela avkastning får årligen användas men av kapitalet får för
ändamålet under ett år tagas i anspråk högst 10.000 (tiotusen) kronor.
§3
Stiftelsen står under förvaltning av en styrelse som är gemensam för Vara och
Essunga kommuner.
§4
Styrelsen skall ha sitt säte i Essunga kommun.
§5
Styrelsen består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Ledamöterna i styrelsen väljs
för fyra år räknat fr o m 1 januari året efter det, då allmänna val av fullmäktige
ägt rum.
Av styrelsens 3 ledamöter och 3 ersättare utser Essunga kommunfullmäktige 2
ordinarie ledamöter och 1 ersättare. Vara kommunfullmäktige utser 1 ordinarie
och 2 ersättare.
§6
Bland ledamöterna i styrelsen utser Essunga kommunfullmäktige en
ordförande och Vara kommunfullmäktige en vice ordförande att tjänstgöra den
tid, för vilken de blivit valda som ledamöter.
Avgår styrelseledamot och ersättare utses ersättare för återstående
mandatperiod.
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Är både ordföranden och vice ordföranden förhindrade att inställa sig vid
sammanträde med styrelsen äger styrelsens utse annan ledamot att leda
sammanträdet.
§7
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta han finner det
erforderligt eller två av styrelsens ledamöter det påfordra.
För beslut fordras att styrelsen är fulltalig. Vid lika röstetal skall den mening, som
biträdes av ordföranden, utgöra styrelsens beslut.
§8
Stiftelsens kassabokföring, och övrig administration omhänderhas av Essunga
kommun.
§9
Styrelsen skall med omsorg och nit vårda stiftelsens angelägenheter och
förvalta dess egendom samt att över sin förvaltning föra räkenskaper löpande
per kalenderår.
§ 10
Granskningen av styrelsens förvaltning och räkenskaper utförs av Essunga
kommuns revisorer. Revisionsberättelse skall vara avlämnad tillstyrelsen senast
den 31 mars varje år.
§ 11
Länsstyrelsen skall enligt 1929 års lag ha tillsyn över stiftelsen.
§ 12
Den som önskar komma i åtnjutande av bidrag från stiftelsen skall göra
ansökan härom till syskonen Johanssons Stiftelse under adress Essunga
kommun 465 82 Nossebro.
Styrelsen skall under hösten varje år annonsera i kommunernas
informationsblad, EssInfo och Axet, om möjligheten att söka bidrag. Ansökan
om och utdelning av bidrag kan ske under hela året.
För bedömning av bidragsbehovet bör styrelsen samråda med kommunernas
socialnämnder.
§ 13
För ändring av detta reglemente – utom vad avser §§ 1 och 2 krävs att
styrelsens beslut är enhälligt, varefter beslutet skall godkännas av
kommunfullmäktige i Vara och Essunga kommuner.
_________
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