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Stiftelsen

Drottninghuset
Stiftat 1686

Stadgar/reglemente 2011-03-15.
§1
Stiftelsen Drottninghuset har till ändamål att i den av stiftelsen ägda fastigheten
Drottninghuset nr 6, Johannesgatan 16, Stockholm, erbjuda äldre kvinnor och män bostad och
viss personlig service. Företräde skall ges till personer i svag ekonomisk ställning.
Personer som är bosatta i Stockholms stad skall ha företräde till Drottninghusets lägenheter.
§2
Stiftelsen står under tillsyn av länsstyrelsen i Stockholms län och förvaltas av en direktion
med sex ledamöter. Direktionen utser inom sig ordförande och en vice ordförande att inträda
vid förfall för ordföranden.
Avgår ledamot skall ny ledamot förordnas av direktionen.
§3
Direktionen är beslutför när ordföranden och minst tre av övriga ledamöter är närvarande.
Som direktionens beslut gäller den mening om vilken de flesta förenar sig och, vid lika
röstetal, den mening ordförande biträder.
Vid direktionens sammanträden skall föras protokoll, som justeras av ordföranden och en vid
sammanträdet därtill utsedd ledamot.
§4
Det ankommer på direktionen att med iakttagande av bestämmelserna i § 1 avgöra vem som
får bli hyresgäst i Drottninghuset.
Direktionen skall på sätt den finner lämpligt upplysa allmänheten om stiftelsens ändamål och
om de villkor som gäller för att få bostad i Drottninghuset.
§5
Direktionen skall se till att goda förhållanden råder på Drottninghuset och vaka över att den
som bor där får rimlig service.
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§6
Direktionen kan förordna redogörare med uppgift att bland annat vara sekreterare vid
direktionens sammanträden.
§7
Direktionen skall med omsorg vårda och förvalta stiftelsens angelägenheter.
§8
Stiftelsens medel skall, i den mån de inte behövs för löpande utgifter, placeras mot
betryggande säkerhet och så att de ger god avkastning och tillväxt.
§9
Direktionens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall granskas av en revisor, vilken utses
av direktionen.
§ 10
Stiftelsens räkenskaper skall avslutas per kalenderår. Till stiftelsen gjorda donationer, för
vilkas ändamål meddelats särskilda bestämmelser, skall i räkenskaperna upptagas var för sig.
Beträffande stiftelsens räkenskaper gäller i tillämpliga delar 3 kap Stiftelselagen (1994:1220).
----------------Dessa stadgar är, efter revision på grund av Kammarkollegiets beslut av 2011-02-12, Dnr 9.23882-10 antagna av Stiftelsen Drottninghusets Direktion 2011-03-15.

