Våra stadgar
§1
Ursprung och stiftare
Stiftelsen Torpahemmet i Jönköping grundades år 1969 av följande i Jönköping verksamma
församlingar och samfund.
Andreasförsamlingen
Ansgariiförsamlingen
Baptistförsamlingen Betania
Betlehems-Immanuelsförsamlingen
E F S Missionsföreningen i Jönköping
Filadelfiaförsamlingen
Jönköpings Evangeliska Missionsförsamling
S:t Johannes Metodistförsamling
Saronsförsamlingen
Svenska Alliansmissionen
§2
Ändamål
Stiftelsens ändamål är att uppföra, äga och förvalta samt på kristen grund driva ett pensionärs- och
sjukhem, avsett att bereda bostad åt och vård av behövande ålderstigna, sjuka och handikappade.
Vården skall bedrivas efter samma principer, som gäller för den allmänna åldrings- och sjukvården.

§3
Tillsyn
Stiftelsen skall vara undantagen tillsyn enligt Lagen 24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser.
§4
Ekonomisk ansvarighet
För sina förbindelser svarar Stiftelsen allenast med sin egendom.
§5
Organisation
1) Stiftelsens högsta beslutande organ utgöres av stiftarrådet, bestående av representanter utsedda för
och av stiftarna. Envar stiftare äger utse tre ledamöter för varje styrelseledamot, som representerar
stiftare. Stiftarrådets ledamöter utses för en mandattid av två år åt gången, räknat från årsmöte till
årsmötet två år senare.
2) Stiftelsens angelägenheter handhas av dess styrelse, bestående av en för varje stiftare utsedd
ledamot jämte ytterligare en ledamot för vardera Betlehem-Immanuelförsamlingen och
Filadelfiaförsamlingen samt en ledamot som representant för Jönköpings stad. För varje
styrelseledamot utses en personlig suppleant. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter väljes å
årsmötet på förslag av respektive stiftare samt drätselkammaren i Jönköping.
Styrelseledamöter och suppleanter utses för en tid av två år, räknat från årsmöte till årsmötet två år

senare. Mandattiden skall så bestämmas, att halva antalet ledamöter avgår vid varje årsmöte. Första
gången val förrättas skall genom lottning avgöras, vilka av ledamöterna jämte suppleanter som skall
avgå vid närmast följande årsmöte.
3) Med de befogenheter och uppgifter, som föreskrives av styrelsen, verkar dess arbetsutskott (AU),
som består av styrelsens ordförande, tillika utskottets ordförande, vice ordföranden, sekreteraren, vice
sekreteraren och kassaförvaltaren.
4) Stiftelsens förvaltning granskas av tre revisorer jämte tre suppleanter, av vilka en ordinarie och en
suppleant för denne utses av stadsfullmäktige i Jönköping. Av revisorerna skall minst en av de ordinarie
och en av suppleanterna vara auktoriserad.
§6
Firmateckning
Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem styrelsen därtill bemyndigar.
§7
Stiftarrådsmöte
Stiftarrådet samlas varje år före mars månads utgång till ordinarie möte, Stiftelsens årsmöte.
Vid sådant möte skall följande ärenden förekomma.
1) val av ordförande och vice ordförande samt sekreterare för mötet.
2) Val av två justeringsmän för mötets protokoll, tillika rösträknare.
3) Genomgång av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelser.
4) Genomgång av revisorernas berättelse.
5) Fastställande av balansräkningen för det gångna verksamhetsåret.
6) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7) Redogörelse för valet av ledamöter i stiftarrådet.
8) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
9) Val av styrelsens ordförande tillika, Stiftelsens ordförande.
10) Val av två revisorer och två suppleanter för dessa; i samband härmed lämnas uppgift om vilka
Jönköpings stadsfullmäktige för stiftelsens räkning utsett till ordinarie revisor och suppleant för denne.
11) Av styrelsen och dess arbetsutskott till mötet hänskjutna frågor.
Stiftarrådet kallas till extra möte, då styrelsen så anser eller minst 1/3 av stiftarrådets ledamöter detta
begär. Vid extra möte skall förekomma ärenden enligt 1), 2) och 11) härovan.
Kallelse till stiftarrådsmöte skall jämte föredragningslista utsändas till ledamöterna senast fjorton dagar
före mötet.
Stiftarrådet är beslutsmässigt, då minst hälften av antalet ledamöter äro närvarande. Varje fråga avgörs
med enkel majoritet utom beträffande upphörande av Stiftelsen samt om ändring av Stiftelsens stadgar
enligt vad därom stadgas.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.
I beslut om ansvarsfrihet för styrelse äger dess ledamöter ej deltaga.
§8
Styrelsen och arbetsutskottet

Styrelsen har sitt säte i Jönköping. Den bär inför stiftarrådet ansvaret för verksamhetens bedrivande
samt för förvaltningen av Stiftelsens tillgångar. Utan godkännande av stiftarrådet äger styrelsen dock ej
inköpa, försälja eller pantförskriva fast egendom.
Styrelsen beslutar om tillsättande av tjänstemän inom Stiftelsen.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och kassaförvaltare.
Styrelsen sammanträder i samband med årsmötet, i maj, september och november samt därutöver, när
styrelsen, arbetsutskottet eller ordföranden finner detta erforderligt.
Styrelsen är beslutsmässig, då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
I styrelsens och arbetsutskottets sammanträden och överläggningar men ej i deras beslut bör hemmets
läkare deltaga.
Styrelsens arbetsutskott handlägger löpande ärenden enligt av styrelsen lämnade direktiv.
Vid styrelsens och arbetsutskottets sammanträden föres protokoll, som justeras av ordföranden.
§9
Stiftelsens räkenskaper
skall varje år sammanföras till bokslut samt jämte styrelsens förvaltningsberättelse före den 1 februari
överlämnas till Stiftelsens revisorer, vilka skall senast den 1 mars till styrelsen avgiva sin
revisionsberättelse.
§10
Upphörande av Stiftelsen
För upphörande av Stiftelsen och dess verksamhet erfordras
d e l s tillstyrkan därtill av styrelsen,
d e l s samstämmiga beslut därom å två på varandra följande stiftarrådsmöten, därav ett årsmöte,
varvid minst två tredjedelar av de å det senaste mötet närvarande ledamöterna röstar för beslutet.
Skall Stiftelsen upphöra skall å sistnämnda möte jämväl beslutas om disposition av Stiftelsens behållna
förmögenhet. I första hand skall dispositionen avse syfte, som överensstämmer med eller motsvarar
Stiftelsens eget ändamål.
I andra hand, därest beslut om sådan disposition ej kan fattas, skall den behållna förmögenheten
fördelas mellan de kvarvarande stiftarna i förhållande till deras inbördes insatser i stiftelsekapitalet.
§11
Ändring av stadgar
För ändring av stadgarna kräves beslut i samma ordning som upphörande av stiftelsen.
F.n. pågår en process att omarbeta stadgarna, samt ansöka om förändringar hos länsstyrelsen och
kammarkollegiet. processen kommer ta tid och beräknas vara avslutat tidigast 31 december 2019.

