Stadgar

§1
Betaniastiftelsen är en människovårdande institution inom Equmeniakyrkan med självständig
ekonomisk förvaltning och äganderätt.
Stiftelsens ändamål ska vara att i kristen anda bedriva sjukvårdande verksamhet samt fortbildning för
personer aktiva inom människovårdande verksamheter.
§2
Upphävd (Kammarkollegiets permutationsbeslut 2002-02-21)
§3
Upphävd (Kammarkollegiets permutationsbeslut 2002-02-21)
§4
Betaniastiftelsens angelägenheter skall handhavas av en styrelse med säte i Stockholm. Styrelsens
sammanträden kunna dock hållas på annan plats.
Styrelsen består av sju personer, av vilka minst fyra skall tillhöra Equmeniakyrkan.
Equmeniakyrkans kyrkostyrelse väljer två ledamöter, varjämte kyrkostyrelsens ordförande utnämner
director för stiftelsen. Därjämte utser kyrkostyrelsen en suppleant.
Ett i särskild ordning tillsatt sjuksköterskeråd väljer två medlemmar i stiftelsens sjuksköterskekår till
ordinarie ledamöter samt en medlem till suppleant.
Directorn för stiftelsen är självskriven medlem av styrelsen.
De av kyrkostyrelsen och sjuksköterskerådet sålunda valda ordinarie styrelsemedlemmarna
komplettera styrelsen genom att utse ytterligare två ordinarie ledamöter.
Val av styrelsemedlemmar sker för en tid av fyra år. Kompletteringsval förrättas för återstående
mandattid. Styrelsemedlem kan omväljas.
Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller på begäran av någon av de övriga
ledamöterna så ofta ärendena kräver det, dock minst två gånger om året. Den är beslutsmässig, då
alla dess medlemmar blivit vederbörligen kallade minst två veckor i förväg och minst fyra är tillstädes.
Stiftelsens firma tecknas av två av de tre personer, som inom styrelsen utsetts till firmatecknare.

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott för att handlägga löpande ärenden samt utreda och
förbereda sådana ärenden som av styrelsen dit hänskjutas.
Directorn, eller om sådan inte utses, styrelsens ordförande är enligt särskild instruktion styrelsens
verkställande ledamot.
Stiftelsens räkenskaper ska granskas av två revisorer varav en ska vara auktoriserad revisor. För
revisor ska finnas suppleant.
§5
Styrelsen är för sin förvaltning redovisningsskyldig till Equmeniakyrkans kyrkostyrelse.
Styrelsen tillkommer, bland annat, att
1) handhava stiftelsens ekonomiska förvaltning och tillse, att fullständiga räkenskaper föras över
stiftelsens inkomster och utgifter, som för varje kalenderår skola vara avslutade före utgången
av mars månad påföljande år
2) övervaka vården av stiftelsens fasta egendom och inventarier samt låta föra erforderliga
inventarieförteckningar
3) för varje kalenderår avgiva berättelse över stiftelsens verksamhet och förvaltning, vilken
berättelse senast den 1 maj påföljande år bör tillhandahållas vederbörande revisorer
4) tillsätta verksamhetschef och övrig personal i ledande ställning vid stiftelsens verksamheter
5) upphävd
6) reglera löne- och anställningsförhållanden för den av stiftelsen enligt punkt 4 anställda
personalen
7) besluta rörande avgifter betingade av stiftelsens verksamhet samt
8) handlägga övriga ärenden, som regelmässigt tillkomma en styrelse
§6
Sju medlemmar i stiftelsens sjuksköterskekår utgör tillsammans Betaniastiftelsens sjuksköterskeråd.
Sjuksköterskerådet förvaltar självständigt kassan för inbetalda årsavgifter.
Det åligger sjuksköterskerådet att utreda och handlägga sådana ärenden, som stiftelsens styrelse dit
hänskjuter, samt att till styrelsen inkomma med yttranden och förslag, som beröra stiftelsens
verksamhet.
Angående sjuksköterskerådets val av ledamöter i stiftelsens styrelse stadgas i § 4.
§7
Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av styrelseledamot och skall inges till styrelsen minst
en månad före ordinarie styrelsesammanträde.
Andra stycket
Upphävd (kammarkollegiets beslut 2014-02-12)
§8
Upphävd (kammarkollegiets beslut 2014-02-12)

