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Stadgar för Stiftelsen Bergteknisk Forskning - BeFo 
 
 
För denna stiftelse, som bildades i enligt med stiftelseurkund, undertecknad den 22 
februari 1993 av representanter för svenska organisationer, företag och myndigheter, 
nedan kallade huvudmän, gäller följande stadgar. 
 
 

§ 1 
 
Stiftelsen, vars namn är Stiftelsen Bergteknisk Forskning, har till ändamål att främja 
och bedriva forskning och utveckling inom området bergteknik inklusive 
sprängnings- och sprängämnesteknik med tillämpning på berganläggningar ovan och 
under mark. Verksamheten skall bedrivas inom av huvudmännen angivna ramar 
genom projektadministration och utnyttjande av externa forskningsresurser. 
 
 

§ 2 
 
Stiftelsen tar emot bidrag till gynnande av dess verksamhet, såvida ej till bidraget 
knyts villkor, som stiftelsen finner stridande mot dess intressen. Mottagna bidrag 
skall förvaltas i enlighet med dessa stadgar och särskilda, av givarna lämnade 
föreskrifter. 
 
 

§ 3 
 
Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Stockholm och 
bestående av minst sju och högst tio ledamöter. Vid ordinarie möte, enligt § 5 av 
dessa stadgar, väljs ordförande och övriga styrelseledamöter. Styrelsen utser inom 
sig vice ordförande. 
 
Styrelsen utser forskningsdirektör, som handhar stiftelsens löpande förvaltning på 
motsvarande sätt som en verkställande direktör i aktiebolag samt är föredragande 
inför styrelsen. 
 
Styrelsen sammanträder på ordförandens eller forskningsdirektörens kallelse eller om 
tre av styrelsens ledamöter så påfordrar, dock minst tre gånger årligen. 
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Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. 
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
 
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, vilka skall tillställas styrelsens 
ledamöter och huvudmännen utan dröjsmål. 
 
 

§ 4 
 
Stiftelsens verksamhetsår skall följa kalenderår. 
 
Stiftelsens räkenskaper skall vid utgången av varje verksamhetsår sammanföras till 
bokslut. Det åligger jämväl styrelsen och forskningsdirektören att därvid avge 
berättelse över sin förvaltning under verksamhetsåret. 
 
För granskning av stiftelsens räkenskaper samt styrelsens och forskningsdirektörens 
förvaltning skall vid möte med huvudmännen enligt § 5 väljas två revisorer jämte två 
suppleanter. Över sin granskning skall revisorerna före den 15 april avge revisions-
berättelse. 
 
 

§ 5 
 
Huvudmännen skall årligen före april  månads utgång i Stockholm avhålla ordinarie 
möte med huvudmännen. 
 
Extra möte med huvudmännen skall hållas när stiftelsens styrelse så påfordrar. 
 
Kallelse till möte skall ske skriftligen senast fjorton dagar före mötet genom försorg 
av ordföranden i stiftelsens styrelse.  
 
Vid omröstning på möte har varje huvudman rösträtt i förhållande till av denne till 
fullo betalda huvudmannaandelar. Mötets beslut utgörs av den mening som fått mer 
än hälften av antalet avgivna röster, eller vid lika röstetal den mening ordföranden 
biträder. Vid val anses den vald som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs 
valet genom lottdragning. 
 
Mötet äger inte fatta beslut angående stiftelsens förvaltning, vilken enligt § 3 
ankommer uteslutande på styrelsen. Mötet äger dock göra uttalanden i nedan angivna 
frågor, förrätta val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisorer med 
suppleanter samt fatta beslut i de frågor som anges nedan samt i §§ 7 och 8. 
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 På ordinarie möte med huvudmännen skall förekomma följande ärenden: 
 
1. presentation av stiftelsens årsredovisning och revisorernas berättelse, 
 
2. huvudmännens uttalande angående föregående års förvaltning,  
 
3. val av styrelseordförande och fastställt antal styrelseledamöter, 
 
4. val av två revisorer jämte två suppleanter, 
 
5. presentation av budget och åtagande från huvudmännen angående 
 huvudmannaandelarnas storlek. 
 
Vid möte skall protokoll föras. 
 

§ 6 
 
Önskar annan organisation, institution, firma etc än stiftarna, långsiktigt medverka 
som bidragsgivare till stiftelsens verksamhet, äger styrelsen besluta att 
bidragsgivaren skall få ingå som huvudman i stiftelsen med rösträtt enligt § 5 från 
och med nästkommande möte. 
 

§ 7 
 
För giltighet av beslut om ändring av stadgarna resp stiftelsens upplösning krävs att 
styrelsens förslag därom enhälligt godkänts av möte enligt § 5. 
 
 

§ 8 
 
Skulle stiftelsens verksamhet upphöra, skall stiftelsens eventuellt kvarvarande 
tillgångar disponeras för i § 1 angivet ändamål på sätt som styrelsen föreslår och 
enhälligt godkänns av stämma. 
 
 

§ 9 
 
Denna stiftelse skall enligt stiftarnas föreskrift vara undantagen från tillsyn enligt 
lagen den 24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser. 
 
 

§ 10 
 
Dessa stadgar äger giltighet från den 22 februari 1993. 
 


