
STADGAR FÖR STIFTELSEN UPPLANDS MUSEET 

Gällande från den 1 januari 1979 

§ 1 

Stiftelsens ändamål 
Stiftelsens ändamål är att förvalta stiftelsens och hos stiftelsen deponerade 
samlingar och byggnader och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsens 
huvuduppgift är att inom Uppsala län bedriva och främja kulturminnesvård 
och museal verksamhet. Stiftelsen kan också bedriva sådan verksamhet inom de 
delar av Uppland som ligger i Stockholms och Västmanlands län i samråd med 
motsvarande organ i respektive län. 

Stiftelsen må för museets räkning i gåva mottaga eller, i den mån medel 
därtill ställs till förfogande av stiftarna eller eljest finns tillgängliga, genom köp 
eller därmed likställt fång förvärva föremål, lämpliga att införlivas med museets 
samlingar. Efter beslut av stiftelsens styrelse kan samlingarna ökas även genom 
mottagande av till museistiftelsen direkt ställd deposition. 

Museet skall vara förlagt till Akademikvarnen i Uppsala, så länge denna står 
till förfogande för ändamålet. Det må även inrymmas i andra därtill upplåtna 
lämpliga fastigheter. 

§2 
Stiftare 

Stiftare är Uppsala läns landsting, Uppsala kommun och Upplands fornmin
nesförening. 

§ 3 
Stiftelsens benämning är Stiftelsen Upplandsmuseet, länsmuseum för Uppsala 
län. 

§4 

Stiftelsens styrelse 
Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, som har sitt säte i Uppsala 
och består av sju ledamöter jämte samma antal personliga suppleanter. 

Uppsala läns landsting och Uppsala kommun utser vardera tre ledamöter 
jämte tre suppleanter. Upplands fornminnesförening utser en ledamotjämte 
en suppleant. 

Ledamöter och suppleanter utses för en tid av tre år i sänder, räknat från och 
med den 1 januari året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt 
rum. 
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Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. 
Styrelsen är beslutför om minst 4 ledamöter är närvarande. 
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslags

röst. 
Såsom styrelsens sekreterare tjänstgör landsantikvarien. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst två ledamö

ter så påfordrar. Styrelsen bör sammanträda minst två gånger årligen. 
Å stiftelsens vägnar utfärdade handlingar skall för att vara för stiftelsen 

bindande undertecknas av styrelsens ordförande och sekreterare eller på sätt 
styrelsen för varje särskilt fall bestämmer. 

§5 

Styrelsens åligganden 
Styrelsen är gentemot stiftarna ansvarig för att stiftelsens angelägenheter 
handhas enligt dessa stadgar. 

Styrelsen skall årligen ombesörja ekonomisk besiktning av museifastigheten 
samt därefter i behörig ordning hos stiftarna anmäla föreliggande behov av 
underhållsanslag. 

Styrelsen skall ock före juni månads utgång årligen lämna redogörelse över 
föregående års verksamhet. Styrelsen skall årligen hos stiftarna göra framställ
ning om anslag till museets drift för nästkommande år. Till grund för denna 
framställning skall läggas utgiftsberäkningar. 

§6 

Styrelsen skall ombesörja förande av fullständiga räkenskaper för stiftelsen, 
vilka skall avslutas för kalenderår och före påföljande 15 april överlämnas till 
stiftelsens revisorer. 

För granskning av styrelsens förvaltning skall finnas två revisorer jämte 

suppleanter, en revisor jämte suppleant utsedd av Uppsala läns landsting och 
en revisor jämte suppleant utsedd av Uppsala kommun. 

Styrelsen skall hålla stiftelsens medel och värdehandlingar deponerade hos 
banks notariatavdelning. 

Frågan om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse avgöres av stiftarna var för sig. 

§7 
För verksamhetens bedrivande skall stiftelsen ha erforderlig personal anställd. 
Chefstjänstemannen benämns landsantikvarie. Landsantikvariens uppgifter 
och ansvarsområde skall fastställas i instruktion. 

§8 

Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt gällande lag om tillsyn över 
stiftelser. Museisamlingarnas vård är underställd Riksantikvarieämbetets över
inseende. 
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§9 

Beträffande allmänhetens insyn i stiftelsens handlingar skall beaktas de be
stämmelser som för kommunala myndigheter gäller i fråga om allmänna hand
lingars offentlighet och sekretess. 

§ 10 

Ändring i eller tillägg till dessa stadgar sker genom samstämmiga beslut av 
stiftarna. 

§ 11 

För stiftelsens upplösning fordras samstämmiga beslut av stiftarna. Stiftelsens 
behållna tillgångar vid upplösningen skall efter överenskommelse mellan stif
tarna överlämnas till organisation med kulturminnesvårdande och museala 
uppgifter inom hela Uppsala län. Om en eller flera av stiftarna frånträder sitt 
medlemskap i stiftelsen äger de eller den kvarvarande rätt att fortsätta verk
samheten. 

§ 12 
Dessa stadgar skall för att erhålla giltighet godkännas av länsstyrelsen i Uppsala 
län. Beslut om ändring eller tillägg till stadgarna skall för att vinna fastställelse 
underställas nämnda länsstyrelse för godkännande. 

§ 13 

Övergångsbestämmelse 
Val av styrelse enligt dessa stadgar skall första gången avse tiden 1979-01-0 I -
12-31. 

Stadgarna godkända av 

Uppsala läns landsting 1978-11-15, 
Upplands fornminnesföreningvid extra möte 1978-11-16, 
Uppsala kommunfullmäktige 1978-12-18 - 19, 

Länsstyrelsen i Uppsala län 1979-02-12. 
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