STADGAR
(ursprungliga föreskrifter BH/ih 4.7.55)
Reviderade efter beslut av Kammarkollegiet 2008-11-25 och antagna av styrelsen 2009-02-11.
§1
Skönviks Aktiebolag har med anledning av Tunadals sågverks 100-årsjubileum beslutat bilda
en stiftelse under benämningen “Sundsvallsbolagens stiftelse för personalens yrkesutbildning”
och till stiftelsen anslagit ett grundkapital av etthundratusen (100.000) kronor.
§2
Stiftelsens ändamål är att åt tjänstemän, arbetsledare och arbetare, anställda vid Svenska
Cellulosa Aktiebolagets och dess dotterbolag inom Sundsvallsområdet (Sundsvallsbolagen),
utdela stipendier och bidrag till föreläsningar, föreläsningsaftnar samt studieresor och annan
yrkesutbildning inom eller utom Sverige.
I andra hand får stiftelsen även utdela stipendier och bidrag till barn till de anställda vid
Sundsvallsbolagen för annan yrkesutbildning inom eller utom Sverige.
Om den årliga avkastningen av stiftelsens medel icke fullt utnyttjas för ändamålen i § 2 stycke
1 och 2 kan stiftelsen dela ut stipendier till studerande vid Mittuniversitetet för förtjänstfulla
studieinsatser inom SCAs branschområden.
§3
Stiftelsens styrelse har sitt säte i Sundsvall.
§4
Den årliga avkastningen av stiftelsens medel efter avdrag för förvaltningskostnaderna skall
användas i enlighet med stiftelsens ändamål enligt § 2. I särskilda undantagsfall må även
kapitalet tagas i anspråk härför.
Vad som av stiftelsens avkastning något år icke kommer till användning för nyssnämnda
ändamål skall läggas till stiftelsens grundkapital och därefter anses såsom del därav.
§5
De medel, som av Skönviks Aktiebolag nu avsatts till stiftelsen eller av detta eller annat i
bolagsgruppen ingående företag komma att ytterligare avsättas för ändamålet må, därest
stiftelsens styrelse så medgiver, innestå hos vederbörande bolag med skyldighet för detsamma
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att därå erlägga överenskommen ränta. I annat fall skola nämnda medel placeras i
inteckningar, obligationer och börsnoterade aktier enligt beprövande av stiftelsens styrelse.
Stiftelsens bokföring skall enligt åtagande åvila Sundsvallsbolagens Gemensamma Förvaltning Aktiebolag.
§6
Stiftelsens angelägenheter handhavas av en styrelse om sex personer med sex personliga suppleanter, vilka utses för tre räkenskapsår i sänder enligt följande:
tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter varav en ordinarie ledamot och en suppleant skall
vara anställd i SCA Timber Aktiebolag, Tunadals sågverk, av verkställande direktören i SCA
Forest Products Aktiebolaget (i det följande kallat SCA Forest Products) samt
en ordinarie ledamot och en suppleant för denna av envar av följande personalkategorier inom
SCA Graphic Sundsvallsindustrier i Sundsvallsområdet, nämligen tjänstemän, arbetsledare
och arbetare, av vilka en ordinarie ledamot och en suppleant skall vara anställd i SCA Timber
Aktiebolag, Tunadals sågverk.
Tjänstemännens, arbetsledarnas och arbetarnas representanter i stiftelsens styrelse utses på sätt
verkställande direktören i SCA Forest Products bestämmer.
Verkställande direktören i SCA Forest Products utser inom styrelsen ordförande och vice ordförande.
Styrelsen utses senast under december månad vart tredje år för nästföljande tre räkenskapsår.
Styrelsen är beslutför då minst fyra medlemmar äro tillstädes.
Vid omröstning i styrelsen har varje ledamot en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen utser sekreterare att föra protokoll vid sammanträdena och i övrigt fullgöra av styrelsen lämnade åligganden.
§7
Stiftelsens firma tecknas av den eller dem inom styrelsen, som styrelsen därtill utser.
§8
Styrelseledamot må icke deltaga i behandling av fråga rörande stipendium eller bidrag till
honom själv eller till person med vilken han är i skyldskap eller svågerlag enligt 4 kap. 13 §
2. rättegångsbalken.
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§9
Rörande ordningen för ansökan om stipendier och bidrag åligger det stiftelsens styrelse att
meddela närmare föreskrifter.
§ 10
Stiftelsens styrelse skall för varje räkenskapsår avgiva berättelse över förvaltningen av
stiftelsens angelägenheter, vilken skall före den 1 maj påföljande år överlämnas till de i § 11
omförmälda revisorerna. I berättelsen skall lämnas noggrann redogörelse för stiftelsens
tillgångar och eventuella skulder vid årets in- och utgång samt för stiftelsens inkomster och
utgifter under året.
§ 11
Stiftelsens räkenskaper skola avslutas per den 31 december varje år och granskas av revisorerna hos SCA Forest Products. Revisorerna äga rätt att när som helst inventera stiftelsens
kassa och övriga tillgångar samt att granska stiftelsens alla böcker, räkenskaper och andra
handlingar. Av revisor begärd upplysning angående förvaltningen må icke av styrelsen
förvägras. Revisorerna skola avgiva skriftligt utlåtande över granskningen till SCA Forest
Products styrelse senast den 1 juni varje år.
§ 12
Stiftelsen skall vara undantagen från sådan tillsyn och anmälningsplikt, varom stadgas i lagen
den 24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser.
__________________

Förestående stadgar har antagits av styrelsen för Skönviks AB den 15.12.1949 samt godkänts
av styrelsen för Sundsvallsbolagens Gemensamma Förvaltning Aktiebolag den 14.12.1949.
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