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                                              STADGAR 

                             FÖR BAERTLINGSTIFTELSEN 

 

 

 

                                                 § 1 

Stiftelsens namn skall vara Baertlingstiftelsen. Den skall stå under Länsstyrelsens tillsyn 

enligt lagen den 29 maj 1929 om tillsyn av stiftelser. 

 

 § 2 

Stiftelsen har till ändamål att i Olle Baertlings och hans hustru Lisa von Roxendorff-

Baertlings anda främja den konstruktiva konsten genom att lämna understöd för beredande 

av undervisning eller utbildning av konstnärer. 

Stiftelsens i föregående stycke omnämnda ändamål och understödjande verksamhet skall 

främjas genom: 

a) Donationer eller försäljningar till samt depositioner hos museer och institutioner i 

Sverige och i utlandet av Olle Baertlings konstverk på sådant sätt att verken når en publik 

uppmärksamhet och kommer under professionell och kvalificerad omvårdnad. 

b) Administrerande av utställningar av Olle Baertlings konstverk tillkomna genom 

stiftelsens initiativ eller genom önskemål utifrån. 

c) Att ansvara för att Olle Baertlings konstnärskap genom publikationer och andra media 

belyses på ett kvalificerat och korrekt sätt. 

 

 § 3 

Stiftelsens tillgångar utgöras av de konstverk m.m., som över lämnats till stiftelsen i 

samband med dess bildande eller sedermera tillfaller stiftelsen. Stiftelsens tillgångar må 

försäljas om så erfordras för förverkligande av stiftelsens ändamål eller för täckande av 

dess förvaltningskostnader. 

 



 

 § 4 

Stiftelsen har sitt säte i Stockholm. 

 

 § 5 

Stiftelsens angelägenheter skall omhänderhavas av en styrelse bestående av sju personer, 

varav en tillika är verkställas ledamot, vilka väljes för en tid av fem år. Ledamöter i styr- 

sen väljes första gången av stiftaren och därefter av styrelsen. Av de första gången valda 

sju styrelseledamöterna skall dock vid styrelsesammanträde  under tredje året efter stiftel-

sens  bildande efter lottning avgå tre ledamöter, varvid samtidigt väljes tre ledamöter för en 

tid av fem år. De sålunda efter lottning avgående ledamöterna må ifrågakomma för omval 

för nämnda femårsperiod. 

Stiftelsens styrelse utser inom sig ordförande och verkställa ledamot. 

Å stiftelsens vägnar utfärdade handlingar skall för att vara för stiftelsen bindande 

undertecknas av styrelsens ordförande och verkställande ledamoten. Anvisningar å 

stiftelsens bank- och postgiroräkningar, kvittering eller överlåtelse av till stiftelsen ställda 

checkar eller andra betalningsanvisningar, kvitton å kontanta medel, värdeförsändelser och 

dylikt skall undertecknas av verkställande ledamoten. 

  

 § 6 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då två ledamöter begär 

sammanträde. 

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För giltigt 

styrelsebeslut gäller enkel majoritet; vid lika röstetal bland närvarande styrelseledamöter 

har ordföranden utslagsröst. 

Vid sammanträde med styrelsen skall föras protokoll. 

 

 § 7 

Arvoden åt styrelseledamöterna ävensom ersättningar till personer, som anlitas av 

stiftelsen, bestämmes av styrelsen. 



 

 § 8 

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall granskas av revisor. Styrelsen 

utser revisor och suppleant för denne. 

Stiftelsens räkenskaper skall avslutas per den 31 december varje år och skall, jämte 

styrelsens protokoll och förvaltnings berättelse ävensom revisionsberättelsen senast den 

31 mars varje år överlämnats till länsstyrelsen. 

 

 § 9 

Om till följd av ändrade yttre förhållanden, förbrukning av stiftelsens tillgångar eller 

liknande anledning stiftelsens ändamål ej längre kan förverkligas, skall i stiftelsens 

ägo eventuellt kvarvarande konstverk eller medel tillfalla de konstmuseer eller 

institutioner, inom eller utom riket, som styrelsen bestämmer. 

 

 

 

                                   



 

 

Genom beslut denna dag har länsstyrelsen i Stockholms län förordnat, att stiftelsen skall 

stå under länsstyrelsens tillsyn och fastställt stiftelsens stadgar. 

Länsstyrelsen påminner om föreskriften i 14 § lagen den 24 maj 1929 om tillsyn över 

stiftelser. Där framgår att stiftelsens styrelse årligen inom tre månader efter räkenskaps-

årets slut skall sända in berättelse, hur stiftelsens ändamål blivit främjat under året och 

sammandrag av räkenskaperna, uppställt enligt föreskrifterna i kungörelsen den 6 juni 

1930 (SFS 1930:217) med vissa bestämmelser i anledning av tillsynslagen (formulär för 

sådant räkenskapssammandrag finns hos välsorterade bok- och pappershandlare). 

Styrelsens åligganden i övrigt framgår av tillsynslagen. 

Då handlingar sänds in och vid all skriftväxling med länsstyrelsen angående stiftelsen 

skall ovanstående aktnummer anges. 

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN 


