STADGAR FÖR STIFTELSEN KRUTTORNET SCHACKKLUBBS
MINNE
§1 Stiftelsens ändamål
Stiftelsens främsta syfte skall vara att främja barns eller ungdoms vård och fostran genom att
utnyttja de rika möjligheter schackspelet har för sådant ändamål. Detta skall ske genom att
underlätta fortbildningen av schackspelande ungdomar folkbokförda på Gotland genom
resebidrag för deltagande i schacktävling eller schackkurs utanför Gotland. Högst 10% eller
4000 kronor (det som är högst) av stiftelsens kapital får utdelas varje år. När stiftelsens kapital
efter ett bokslut understiger 4000 kronor skall stiftelsen upplösas och samtligt kapital betalas ut
till i första hand Gotlands Schackförbund och i andra hand Sveriges Schackförbund.

§2 Förvaltning
Stiftelsens styrelse skall bestå av minst 2 och högst 3 ledamöter. Styrelseuppdragen skall gälla
tills vidare utan bestämd mandattid. Utökning respektive minskning av antalet
ledamöter/suppleanter enligt stadgarna med åtföljande personval i förekommande fall beslutas
av styrelsen. Vid ledamots/suppleants avgång utses efterträdare av styrelsen. Samtliga ledamöter
skall deltaga vid respektive beslutstillfälle och beslut skall vara enhälliga.

§3 Styrelsens struktur
Styrelsen väljer inom sig ordförande. Styrelsen väljer inom eller utom sig de övriga funktionärer
de finner nödvändiga.

§4 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Gotlands kommun.

§5 Firmatecknare
Stiftelsens firma tecknas av den eller de som styrelsen därtill utser.

§6 Styrelsemöten
Ordföranden skall tillse att sammanträden hålles när det behövs och kallar härtill skriftligt eller
muntligt. Styrelsen sammanträder minst 1 gång i tidsperioden januari-maj då nomineringar som
inkommit fram till 31 december föregående år behandlas samt minst 1 gång under tidsperioden
Juli-November då nomineringar som inkommit fram till 30 juni behandlas.

§7 Beslutförhet
När icke enligt dessa stadgar annat föreskrives är styrelsen beslutför med minst två ledamöter
närvarande. Beslut skall vara enhälliga

§8 Styrelsemötesprotokoll
Vid stiftelsens sammanträde skall föras protokoll som skall justeras av ordf. jämte den eller de
ytterligare personer som vid varje tillfälle därtill utses. Protokollen skall föras i nummerföljd
och förvaras på betryggande sätt.

§9 Resestipendier
Stipendiat skall vara folkbokförd på Gotland samt vara under 20 år. Stipendium kan sökas under
två sökperioder: 1 januari – 30 juni respektive 1 juli – 31 december. Stipendiat kan nomineras
av alla och envar (även stipendiaten själv).

Nominering skall innehålla:
− namn på det evenemang där stipendiaten deltagit eller ämnar delta i
− datum för ovanstående evenemang
− namn och kontaktuppgifter till stipendiat
− namn och kontaktuppgifter med e-postadress till nominerare
− kontonummer dit stipendium skall utbetalas
Arbetsordningen är följande:
− ordförande mottar nomineringar per e-post senast 30 juni respektive 31 december.
− styrelsen behandlar nominering innan nästa sökperiods slut, beslutar beviljande eller avslag
samt storlek på eventuella stipendier och meddelar nominerare per e-post.
− beviljade stipendier utbetalas när resultatlista eller kursbevis för genomgånget evenemang
uppvisas för styrelsen eller för styrelsens betrodd person. Finns resultatlista allmänt
tillgänglig på Internet är hänvisning till resultatlistans direkta webbadress tillräcklig.

§10 Räkenskaper och revision
För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper. Räkenskapsår skall vara kalenderår.

§11 Revisor
Av stiftaren förordnad revisor fullgör sitt uppdrag tills vidare. Efterträdare utses av i första hand
avgående revisor, i andra hand Gotlands Schackförbund och i tredje hand Sveriges
Schackförbund.

§12 Revisionsberättelse
Senast den 1 februari skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper
överlämnas till stiftelsens revisor, vilken inom 1 månad skall avge revisionsberättelse med
angivande huruvida styrelsen förvaltat stiftelsen i enlighet med stadgarna, god stiftelsesed och
gällande lagstiftning.
Ordförande tillser att förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse tillsänds Gotlands
Schackförbund inför deras årsmöte för kännedom. Det är stiftarens önskan att Gotlands
Schackförbunds styrelse i korthet föredrar förvaltningsberättelsen för årsmötet.

§ 13 Upplösning
När stiftelsens kapital efter ett bokslut är under 4000 kronor skall stiftelsen upplösas och
samtligt kapital betalas ut till i första hand Gotlands Schackförbund och i andra hand Sveriges
Schackförbund.
Under det verksamhetsår som inleds med mindre än 4 000 kronor i kapital enligt stycket ovan,
skall styrelsen utbetala återstående medel samt upplysa revisor, Gotlands Schackförbunds
styrelse samt Länsstyrelsen på Gotland. När detta är gjort anses att styrelsens ledamöter samt
revisorn fullgjort alla sina åtaganden.
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