REGLEMENTE FÖR ROBERT DICKSONS STIFTELSE
fastställd genom
KONGL. MAJ:TS NÅDIGA RESOLUTIONER
DEN 22 DEC. 1898 OCH DEN 24. JAN 1902 SAMT KAMMARKOLLEGIETS
BESLUT DEN 17 DEC 1976 OCH DEN 11 MAJ 2020

§1
Stiftelsen, som erhållit sitt upphof genom de af grosshandlanden Robert Dickson, enligt
gåfvobref den 28 Januari 1856 och den 15 Juli 1857, till förmån för arbetsklassen i
Göteborg och Carl Johans församling gifna medel, har till ändamål att bidraga till
befordrande af sedlighet och gudsfruktan hos arbetsklassen i Göteborg, för hvilket
ändamål stiftelsens tillgångar böra i första rummet användas till uppförande derstädes af
sunda och väl försedda byggnader, som mot billiga villkor skola uthyras till bostäder åt
välfrejdade, för arbetsamhet och ordentlighet kände, mindre bemedlade personer,
företrädesvis gift arbetsfolk, hvarförutom sagda tillgångar äfven må till någon del
användas till sådana inrättningar, som i öfrigt afse arbetsklassens förmån. De villkor,
under hvilka gåfvor och donationer till stiftelsen blifvit gjorda eller framledes möjligen
komma att göras, skola noggrant efterlefvas.
§2
Genom beslut 200510 (Kammarkollegiet) och 200629 (Länsstyrelsen) lyder paragrafen:
De till stiftelsen gifna medel skola för ofvan angifna ändamål användas under skydd af
stadsfullmäktige, såsom stiftelsens principaler och vårdare, samt jemte stiftelsens öfriga
fasta och lösa egendom förvaltas af en styrelse af åtta ledamöter, af hvilka
kommunfullmäktige utse tre för fyra år. Styrelsen utser fem, för fyra år.
Afgående ledamot kan återväljas.

§3
Genom beslut 200510 lyder paragrafen:
För granskning af stiftelsens räkenskaper och förvaltning utser styrelsen ett registrerat
revisionsbolag.
§4
Styrelsen, som årligen för det löpande året utser inom sig ordförande och vice
ordförande, sammanträder på ordförandens kallelse så ofta han anser det nödigt eller
minst tre af styrelsens ledamöter derom hos honom framställa anhållan.
Vid tillfälligt hinder för ordföranden eller vice ordföranden föres ordet af den ledamot,
åt hvilken sådant af de öfriga ledamöterna uppdrages.
För beslutsfattande erfordras, att minst fem ledamöter i ärendes afgörande deltaga; och
vid omröstning bestämmes beslutet af de flesta rösterna. Utfalla rösterna lika, gälla den
mening, ordförande biträder.
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Vid sammanträde föres protokoll, som bör justeras vid nästa sammanträde eller i den
ordning styrelsen bestämmer.
§5
Genom beslut 200629 (Länsstyrelsen) lyder paragrafen:
Beträffande förvaltningen af stiftelsens fonder och öfriga medel gäller;
att placering av stiftelsens tillgångar beslutas av styrelsen;
att styrelseledamöterna gemensamt ansvara för förvaltningen av stiftelsens
angelägenheter, dock så, att för fattade beslut endast de bliva ansvariga, som i desamma
deltagit, samt att, då något försummas eller obehörigen företas av ledamot, i uppdrag,
som, med iakttagande av förestående bestämmelser, blivit av styrelsen till honom eller
henne ensam överlämnat, han eller hon därför ensam ansvarar; och
att den styrelseledamöterna sålunda åliggande gemensamma ansvarighet omfattar alla
stiftelsens tillgångar utan inskränkning.
§6
Genom beslut 200510 lyder paragrafen:
Den behållna hyresafkastningen af stiftelsens byggnader afsättes årligen dels till bostäder,
dels för att genom styrelsens föranstaltande användas till beredande af andra sådana
nyttiga och behöfliga inrättningar, som afse arbetarklassens förmån och förbättring i
gudsfruktan, sedlighet och kunskaper, dervid dock är fästadt det bestämda villkor, att
dessa inrättningar icke må blifva af beskaffenhet att deras tillvägabringande på detta sätt
föranleder till befrielse från eller lindring uti afgifter, som det åligger samhället att
utgöra, hvilket villkor likväl icke afser hinder för beredande af undervisningsanstalter
inom stiftelsen för mindre bemedlade personers barn.
§7
Genom beslut 200629 (Länsstyrelsen): Upphävd

§8
Uti särskild bok skall styrelsen låta anteckna alla donationer och gåfvor till stiftelsen,
med upptagande i korthet af de villkor och förbehåll, som hvarje gifvare kan hafva till
iakttagande vid förvaltningen föreskrifvit.

§9
Genom beslut 200510 lyder paragrafen:
Styrelsen skall årligen, före Mars månads utgång, tillhandahålla revisorerna
räkenskaperna för sistförflutna året, för att i vederbörlig ordning granskas. I händelse
revisorerna finna anledning till anmärkning, bör styrelsen lemnas tillfälle att deröfver
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afgifva förklaring, hvarefter revisionsberättelsen inom Maj månads slut inlämnas till
kommunfullmäktige som besluta i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§10
Genom beslut 200510: Upphävd
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