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Stiftelsens namn, säte och ändamål
$1.
Stiftelsen Nämforsen
$2.
Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Näsåker, Sollefteå kommun.
$3.
Stiftelsens ändamål skall vara att främja en utveckling av aktiviteter
kring Nämforsen ur framför allt turist‐, rekreations‐, och kulturminnes‐
vårdssynpunkt.
För detta ändamål skall stiftelsen verka för:
‐ att området blir tillgängligt och överskådligt,
‐ att miljöer och objekt bevaras och vårdas,
‐ att information och visning av sevärdheter, utställningslokaler
och serviceanordningar av olika slag åstadkommes.
Stiftelsen skall förvalta egendom, som doneras till stiftelsen för ovan
nämnda ändamåI.
Stiftelsens styrelse
$4.
Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av sex
ordinarie ledamöter. För ledamöterna skall utses personliga ersättare,
vilka väljs i samma ordning som ordinarie ledamöter.
Ersättare inträder som styrelseledamot vid förfall för ordinarie ledamot
och äger även eljest rätt att närvara vid styrelsens sammanträden.
Avgår ledamot eller ersättare skall ny sådan väljas.

$5.
Sollefteå kommunstyrelse utser en ordinarie ledamot (tillika ordförande) jämte
ersättare. Kommunstyrelsen fastställer från vilka övriga två nämnder ordinarie
ledamot jämte ersättare utses. Dessa nämnder skall ha grundskola, utbildning,
kultur‐, fritids‐, och turismfrågor som sina ansvarsområden.
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, Ådals‐Lidens hembygdsförening och
Umeå universitets institution för arkeologi och samiska studier utser likaså
vardera en ledamot jämte ersättare.
Länsstyrelsen Västernorrland, Byalaget Näsåkers samverkan och Landstinget
Västernorrland utser vardera adjungerad ledamot till styrelsens sammanträden.
$6.
Ledamöter och ersättare i styrelsen väljs för tid av fyra år.
$7.
Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är tillstädes.
Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet och med utslagsröst
för ordföranden.
$8.
Sollefteå kommunstyrelse utser stiftelsens ordförande.
$9.
Såvida ej sekreterar‐ och löpande administrationsuppgifter uppdrages
åt ledamot i styrelsen äger styrelsen att utse sekreterare utanför sin
egen krets. Styrelsen äger likaså att adjungera deltagare till styrelsens
sammanträden. Sekreterare, som ej är ledamot eller adjungerad del‐
tagare, äger inte rösträtt i styrelsen.
$ 10.
För beredning av visst ärende eller grupp av ärenden äger styrelsen
inrätta arbetsutskott. Efter beslut av styrelsen får visst ärende, eller
grupp av ärenden, avgöras av arbetsutskott eller enskild ledamot.

$ 11.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst en
styrelseledamot så påfordrar. Styrelsen bör sammanträda en gång per
kvartal, dock minst två gånger per år.
Räkenskaper och revision
$ 12.
Stiftelsens räkenskapsår skall omfatta 12 månader. Kalenderår skall
vara räkenskapsår.
$ 13.
Styrelsen skall inom två månader från räkenskapsårets utgång årligen
över sin verksamhet avge berättelse, som jämte sammandrag av räken‐
skaperna skall tillställas revisorerna och de organ, som är represente‐
rade i stiftelsens styrelse.
$ 14.
Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av minst
två av styrelsen därtill utsedda ledamöter gemensamt, eller av en ledamot
jämte annan person, som styrelsen därtill utser.
Avtal, anvisningar å stiftelsens bank‐ och postgiroräkningar, kvittering
eller överlåtelse av checkar eller postremissväxlar ställda till styrelsen,
kvitton å kontanta medel, värdeförsändelser och dylikt skall undertecknas
av den eller de, som styrelsen därtill utser.
$ 15.
Godkänd revisor skall anlitas för granskning av stiftelsens förvaltning.
Likaledes skall Sollefteå kommun och Ådals‐Lidens hembygdsförening
årligen vardera utse en revisor och en ersättare för denne för granskning
av stiftelsens förvaltning nästföljande kalenderår.
Revisorernas berättelse över granskningen skall tillställas envar av de
organ, som är representerade i stiftelsens styrelse inom fyra månader
efter räkenskapsårets utgång.

Styrelsens ekonomi
$ 16.
Stiftelsen äger mottaga bidrag till gynnande av dess verksamhet.
Kontroll och insyn
s 17.
De organ, som är representerade i stiftelsens styrelse, äger rätt att när
som helst taga del av stiftelsens räkenskaper och övriga handlingar,
samt i övrigt från stiftelsens styrelse erhålla upplysningar angående
stiftelsens förhållanden.
$ 18.
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos stiftelsen enligt de
grunder, som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap.
Tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Vägran att utlämna
handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen.
Ändring av stiftelsens stadgar
$ 19.
Stiftelsens stadgar kan ändras efter beslut av styrelsen, vilket därefter
skall fastställas genom beslut av stiftelsens huvudmän, Sollefteå kommun,
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, Ådals‐Lidens hembygdsförening
och Umeå universitets institution för arkeologi och samiska studier för att
bli giltigt. För ändring av stadgarna gäller reglerna om permutation.
Stiftelsens upplösning
$ 20.
Efter beslut av styrelsen, vilket därefter skall fastställas av Sollefteå
kommun och Ådals‐Lidens hembygdsförening, kan stiftelsen upplösas.
Om så sker skall tillgångarna överlämnas till annan organisation med
kulturvårdande uppgifter med anknytning till Nämforsen.
Stadgarna fastställes genom beslut av de organ, som avses ingå i
stiftelsens styrelse.

