Stadgar för
Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning
Fastställda av regeringen den 18 december 2008
§1

Namn

Stiftelsens namn ska vara Stiftelsen Institutet för vatten- och
luftvårdsforskning i fortsättningen kallad stiftelsen.
Stiftelsens styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.
§2

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att tillsammans med näringslivet och statens
myndigheter etablera samverkan i viktiga frågor inom områdena miljö och
hållbar utveckling och finansiera forskning och innovation med särskild
inriktning på tillämpade frågeställningar med ett tvärvetenskapligt och
systemorienterat angreppssätt.
Stiftelsen ska inte bedriva någon forskningsverksamhet med egen anställd
personal.
§3

Medel

Stiftelsen kan vara ägare till såväl fast som lös egendom. Stiftelsen ska vara
majoritetsägare i IVL Svenska Miljöinstitutet AB, i fortsättningen kallat
IVL.
För att en långsiktig forskningskompetens ska kunna bevaras och utvecklas,
ska stiftelsen i första hand utnyttja resurserna hos IVL för
forskningsuppdrag.
§4
Stiftelsen angelägenheter handhas av en styrelse som består av ordförande
och tretton övriga ledamöter. Regeringen förordnar ordförande och sex
ledamöter. De näringar som finansiellt via stiftelsen deltar i samfinansierad
forskning utser inom sig sju ledamöter. Styrelsens ordförande och
ledamöter utses för en tid av högst tre verksamhetsår.
§5
Stiftelsens ägarroll utövas genom:
att garantera IVL en oberoende ställning,
att föreslå ledamöter i IVL:s styrelse som besitter kunskap om och har
erfarenhet av bolagets verksamhetsområde och av de villkor som gäller för
affärsdrivande företag,
att tillse att stiftelsens ordförande är en av ledamöterna i IVL:s styrelse,
att inhämta förslag från näringslivets ledamöter i stiftelsens styrelse
avseende fyra ordinarie näringslivsledamöter och en suppleant i IVL:s
styrelse,
att inhämta förslag från regeringen till styrelseordförande samt tre ordinarie
statliga ledamöter och en suppleant i IVL:s styrelse.
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§6
Styrelsen har till uppgift:

Styrelsens
uppgifter

att utöva stiftelsens ägarroll,
att fastställa verksamhetsmässiga ramar för den samfinansierade
forskningen utifrån förslag i form av programområden som arbetas fram av
bl.a. IVL,
att ansvara för de medel som ställs till förfogande för mellan staten och
näringslivet samfinansierad miljöforskning och andra stiftelsen tillhöriga
medel för forskning i enlighet med stiftelsens ändamål,
att fortlöpande utvärdera den forskning som stiftelsen finansierar,
att fastställa riktlinjer och villkor för stiftelsens övriga verksamhet, i den
mån verksamheten inte har reglerats i annan ordning,
att utöver vad som anges i dessa stadgar upprätta och fastställa
arbetsordning för stiftelsens arbete,
att årligen inom sex månader efter verksamhetsårets utgång upprätta
redogörelse för stiftelsens verksamhet innefattande förvaltningsberättelse
och resultat- och balansräkning för det sistlidna verksamhetsåret.
§7
Styrelsen sammanträder med den frekvens som fastlagts i gällande
arbetsordning för stiftelsen eller på ordförandes kallelse så ofta arbetet
kräver eller då minst fyra ledamöter så begär. Styrelsen är beslutför då vid
sammanträde minst åtta ledamöter är närvarande. Såsom styrelsens beslut
gäller den mening om vilken mer än hälften av de röstande förenar sig och
vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. Protokoll ska föras
vid styrelsens sammanträden.
§8
Bokslut för stiftelsens verksamhet ska upprättas inom sex månader efter
verksamhetsårets utgång. Stiftelsens verksamhetsår överensstämmer med
räkenskapsåret. Stiftelsens verksamhetsår ska utgöras av kalenderår.
§9

Styrelsesammanträden

Bokslut och
verksamhetsår

Revision

Stiftelsens räkenskaper och förvaltningen av dess angelägenheter granskas
av två revisorer, av vilka en förordnas och entledigas av regeringen och en
av de näringar som finansiellt via stiftelsen deltar i samfinansierad
forskning. Den senare ska vara auktoriserad. För var och en av revisorerna
utses en suppleant. Revisionsberättelse ska inom sex månader efter avslutat
verksamhetsår lämnas till regeringen.
§ 10
Om stiftelsen upplöses ska äganderätten till aktierna i IVL fördelas mellan
staten och näringslivsintressenterna i proportion till stiftarnas ursprungliga
insatser. Om efter sådan fördelning och avveckling av stiftelsens skulder
överskott föreligger, ska detta fördelas enligt styrelsens bestämmande.
§ 11

Verksamhetens
upphörande

Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar antas av styrelsen och fastställs av regeringen.
§ 12
Stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn över
stiftelser.

Undantag

