Stiftelseförordnande
Härmed överlåter Region Östergötland jämte Linköpings och Norrköpings kommuner ett
sammanlagt belopp om 1 000 000 kronor och förordnar i enlighet med bilagda beslut att
gåvan skall förvaltas som en självständig förmögenhet i form av en stiftelse med namnet

Linköpings Universitets Jubileumsstiftelse
För stiftelsen ska följande föreskrifter gälla, med beaktande av vad som vid varje tidpunkt är
föreskrivet eller annars gällande för Linköpings universitet som svenskt lärosäte för högre ut
bildning och forskning.

§1
Stiftelsens ändamål är att, vid Linköpings Universitet, utan inbördes rangordning främja:


utbildnings- och forskningsverksamhet,



samverkan med omgivande samhälle och



spridande av forskningsresultat samt



andra därmed jämförliga ändamål.

Stiftelsen har även rätt att inom ramen för sitt ändamål förvalta fast och lös egendom jämte
nyttjanderätter till desamma om det är till gagn för Universitets verksamhet.
Stiftelsen står öppen för gåvor och donationer från offentliga och privata givare.
Stiftelsen har rätt att bedriva verksamhet genom eget hel- eller delägt bolag.

Utdelning för angivet ändamål ska beslutas och utbetalas av stiftelsens förvaltare efter
ansökan eller genom självständigt beslut utan föregående ansökan.

§2
Stiftelsen ska förvaltas av Linköpings Universitet.
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§3
Vid styrelsemötena ska föras protokoll som ska justeras av ordföranden och den eller de
personer som vid varje tillfälle därtill utses. Protokollen ska dateras och föras i nummerföljd
samt förvaras på ett betryggande sätt.

§4
Stiftelsens förvaltare ansvarar för att stiftelsens tillgångar är placerade på ett godtagbart sätt
med beaktande av vid en vid varje tidpunkt fastställd placeringspolicy.

§5
För uppfyllande av stiftelsens ändamål får tas i anspråk såväl avkastningen av stiftelsens
medel som stiftelsens kapital. Stiftelsens styrelse får dock inte förbruka stiftelsens kapital
med mindre än att stiftelsen får en varaktig livslängd på minst tio år.

§6
Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§7
Revisor utses av styrelsen. Revisor för stiftelsen ska vara godkänd eller auktoriserad. Denne
utses på tre år i taget eller den tid styrelsens annars beslutar.

§8
Stiftelsens ska ha sitt säte i Linköping.

§9
Stiftelsen står under tillsyn enligt stiftelselagen.
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§ 10
Förvaltaren får utan tillstånd från myndighet ändra, upphäva eller i särskilt fall åsidosätta en
föreskrift i förordnandet som angår annan fråga än stiftelsens ändamål. För att ett sådant
beslut skall bli gällande fordras att en enhällig styrelse biträtt ändringsförslaget.

Linköping/Norrköping den

__________________

___________________

_____________________

Förvaltningsåtagande
Vi åtar oss härmed att förvalta stiftelsen i enlighet med stiftelseförordnandet.

Dag som ovan.
För universitetsstyrelsen för Linköpings universitet

____________________
Helen Dannetun
Rektor

_____________________
Kent Waltersson
Universitetsdirektör
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