1996: 10 bil. 3

STADGAR FÖR STIFTELSEN SAN MICHELE

§1
Stiftelsen San Michele har till ändamål att främja och fördjupa Sveriges kulturella
förbindelser med Italien samt att stödja sådan forskning, som lämpligen kan bedrivas under
vistelse på egendomen San Michele eller med denna egendom som utgångspunkt. I sådant
syfte skall på San Michele, med pietetsfullt bevarande av dess egenart, anordnas och
upprätthållas ett hem för gästande svenska konstnärer, vetenskapsmän, tonsättare,
författare, journalister, högskolestuderande och, i mån av utrymme, andra svenskar med
intresse för italiensk och klassisk kultur och humanistisk forskning.
§2
Med San Michele avses dels den av framlidne förste livmedikus Axel Munthe genom
testamenten den 5 januari och den 16 november 1948 till svenska staten donerade
egendomen San Michele inom Anacapris kommun i Italien, dels till egendomen San
Michele i övrigt genom regeringsbeslut förvärvade fastigheter.
Till egendomen hör vidare dels i enlighet med nämnda testamenten samtliga å
egendomen vid Munthes död befintliga konstverk, böcker, inventarier och andra lösören,
dels ock all annan egendom, som mottages för att tillföras San Michele och kan tjäna
stiftelsens syften.
Stiftelsen San Michele skall för fullgörande av sitt ändamål förvalta och underhålla
egendomen San Michele med tillhörande fastigheter. Stiftelsen äger för fullgörande av sitt
ändamål disponera över nettoavkastningen av verksamheten vid San Michele.
§3
Styrelsen för Svenska institutet i Rom skall tillika vara styrelse för Stiftelsen San Michele.
§4
Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller av styrelsens ordförande, vice ordförande och
skattmästare, två i förening.
§5
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsför när sex ledamöter är
närvarande om dessa är eniga. Då fler ledamöter deltar i sammanträdet gäller som
styrelsens beslut den mening som de flesta förenar sig om eller vid lika röstetal den mening
som ordföranden biträder.
Suppleanterna i styrelsen samt stiftelsens föreståndare äger närvaro- och yttranderätt vid
styrelsens sammanträden.

§6
Styrelsen äger delegera beslut i ärenden avseende San Michele till en delegation bestående
av ordföranden, skattmästaren och ytterligare två av styrelsen inom sig utsedda ledamöter
samt – om styrelsen så finner önskvärt – högst två till adjungerade ledamöter utsedda
personer utanför styrelsen. Beslut i ärenden av stor vikt eller principiellt intresse kan dock
ej delegeras.
De adjungerade ledamöterna utses varje gång för en tid av tre år.
Delegationen är beslutsför när tre av styrelsens ledamöter är närvarande om dessa är
eniga. Då fler ledamöter deltar i sammanträde, gäller som delegationens beslut den mening
som de flesta förenar sig om eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.
§7
Under styrelsen och delegationen utövas ledningen av San Michele av en av styrelsen
tillsatt föreståndare.
§8
Stiftelsens räkenskapsår är tiden 1 januari – 31 december. Styrelsen skall inför varje
verksamhetsår upprätta en budget.
§9
Styrelsen skall årligen avge årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse samt
resultaträkning och balansräkning.
§ 10
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utser regeringen en revisor.
Dessutom utser styrelsen årligen en revisor, vilken skall vara auktoriserad. Revisorerna
skall till styrelsen avge revisionsberättelse.
§ 11
Arbetsordningar och regler för verksamheten i övrigt fastställes av styrelsen.
§ 12
I övrigt gäller Stiftelselagen i tillämpliga delar.
(Dessa stadgar är fastställda av regeringen 1992-11-19 med ändringar beslutade av
stiftelsens styrelse 1996-12-03.)

