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STIFTELSEN GREK]SKA

antagna den 17

§ 1o

Denna stiftelsens namn är: GREI(ISKA KULTURHUSET .E'

S:T JOFIAMES TH]iOLOGEN.

§2o

Stiftelsen ttGrekiska kulturhusei - S:t Johannes Theologenrt

, verkar självstEindigt, De ändamåI som avser §§ 1 ocin 2 i Stiftel-
l) seurkunden främjas med all.a medel, S-biftelse i sin verksamhet
/v---' skall söka samarbete med den grekiska ambassad.en j. Stockholm samt

de grekiska och svenska myndigheterna.

§1'
H

.ri Stiftelsen förvaltas ocl'r företrädes av en styrelse, som har
.tj sitt säte i Stockholm,
' Styrelse skall bestå av 17 ledamöter, som första gången ut-
t"i ses av grr:ndarna, De tre befullmäktlgande led.amöter, son under-L?i

"' tecknar stiftelseurktrnrLen må tillhöra styrelsen så länge de så
önska. För' sturelsens ordinarie ledamöter 17 supleanter kan utses.
Nya styrelseledanöter och supleanter utses framl-edes sv styrelsen
sjäiv.

TiI1 styrelsel.edarnöter och supleanter sker rekr.iteringen
efter anvisnj-ngar från följande organisationer och med följande
angi-ven sammansättning;
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Greki ska föreningen i stockhornr

ÅKvinnoföreningen 1 stockholm

CyTriotiska fcjreningen

Övriga 4ledarnöter utses på @ a'
försarnlgs och i samråd r,]ed=

S: t Johannes g.e-
övriga ledamöterna

:.:.i::1:::, 
valda inom koloniens medlemmar som åfnsuter au. /..,män aktnins. 

-Ä ll
På styrelsen i dess helhet faller uppgiften att tirrsf \rv

stiftelsens kontinuitet, så att den redes av en styrelse, all_tid -representerande 
de exlsterande grekiska organi_sati_onerna

och föreningarna.
styrelsen utser ordförande inom sig" Även vice ordförand,esel<reterare och kassaförvaltare utse-s av styrelsen i_nom sig.Mandattiden för andra. än de ursprungliga tre grund.arna ä.rtre år. om\ral dock får" -ske för en elier fr-er.a periode::.

§4,
styrelse är besrutför, då minst

närvarande" För beslut krävs absolut
rande ledamöterna 

o

§ 5.
styrelse ska1l på ka11else av ordförand.e sarrmanträca såofta anledni-ng därti1l föreligger dock minst två gånger varjeår, ell-er d.å minst fyra styrelseledamöter med uppgift och an _lednlng därom göra framstäl1ning. Kal_lelse utgår til-I samtliga

ledarnöter och supleanter, vilka ha rätt att närvara, även närde icke ersätta ordi-narie ledamot, dock utan rösträt-bi
vid styrelsens sammanträd.en ska1l föras protokorl på sven*ska upptagande narun på närvarande Ied.amöter, d.e ärend.en s.om fö-

rekommit samt besluten. protokorl justeras genast elr-er förenästa samrnanträde.
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§6.
Det skal} å1igga styrelsen att handhava stlftel-sens för-

valtning och räkneskaper.
styrelsen skal-l årligen över förvaltningen avgiva berät-

tel-se, i vilken berättel-se skal1 firuras intagna in- och utgåen-
de balansräkning för'det förflutna räkneskapsåret samt vinst-
och förlu.sträkning för samua år.

§7'
stiftelsens fi::ma tecknas av styrersen erler av den eller

dem, som styrelsen därtitl utser,

§8"
Stypelsen äger behandla förslag

ning tilI hedersledamot av personerr
har gjort sig förtjänt inom grekiska
av dess kul-turella liv,

och fatta beslut om utnäm-
oavsett nationalit€t, som

kolonien för befrämjandet

§9'

o"u,o"]i3":':il:";::l::':::"J::äi:il:::: 
ordförande' rrice 

I

Dessutorn väljer styrel.se ett verkstär-rande utskott (vu1
om fem styrel-seledamöter samt ett förvaltningsutskott (ru) om

tre styrelseledamöter.

§10.

Verkställande utskottet (Vu), i vilket styrelsens ordföran-
de och sekreterare ingåre sammanträder en gång i månad.en elIer
så ofta ordförand.en finner nödvändigt, och har ttll uppgift att
administrera stiftelsens Iöpande ärend.enc .

§11 .

Förvaltningsutskottet (fU) bistår kassaförval-taren i dennes
uppgift, handhar bankärenden, vakar över fastighetens skötseln och
samroanstäLler ekononiska rapporter ti1l styrelsen per halvår.

§1 2,

Styrelsen äger lämna anslag endast tiI} änd.amå] som stadgas
i § Z ovan. Däremot är styrelsen oförhindrad att till-godose alle-
nast visst elIer vissa av de stadgade änd,amålen,



§t5.

Styrels ens förvaltning och sti f te ls ens räkne§k-ap=T:lS

årligen granskas av två revisorer, varav minst en sltall vara

. auktoriserad. Revj-sorerna utses första gången av grundaren. Re-
-lJ/ visorerna utser därefter sjä1va sina efterträdare. Vid förfall
- för båda revlsorerna utses nya av den nedan under § 16 omnämnda

til1 syningsmyndi ghe ten "

§14,

Stiftelsens räkneskaper skall för varje år sammanföras i
full-ståindigt bokslut, Räkneskaperna jämte tillhörand-e handlin-
gar. ävensors d.en av styrelsen avgirrna berättelsen över förva1t -
ningen samt den in- och utgående bal-ansrä}<ningen för det för -
flutna räkneskapsåret och vinst- och förlusträkningen för .sarnma

år skall för granslming överlämnas tiJ.] revisorerna.
Revj-sorerna ska1l över. gransknlngen avgi-va skriftligt ut-

låtande, vari bör tillstyrkas eLler avstyrkas ansvarsfrihet för
styrelseno

§1 5.

Av revisionsberättelsen skall e'[-E exemplar överlämnas till
stiftelsens styrelse,

Har revj-sorerna icke funnit anl-edning ti11 anmärkning förre-
ligga mot styrelsen.s ekonomiska förvaltning anses ansvarsfrlhet
vara beviljado

§16.

Stiftelsen skal1 anmäIas ti1l läinstyrel-sen i Stocl<holrns län
stå und"er dennas tillsyn enligt lagen den 24 mai 1929 on till-
av stiftelser,

§17.

itndring av dessa stadgar må beslutas av minst tretton jakan-
de svar av styrel-sens ledamöter, efter kalJ.else sänd. en månad, ti-
digare ned angS-ven sta<igeändrlng, mecl godkännancie av tillsynsmyn-
digheten"

Ändtlng .av bestämmel-serna 1 § 2 angående stiftelsens ändamål

roå icke ske utan godkännancle av Kammarkollegiet o
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