
Stadgar för Stiftelsen Jäkkviks Fjällgård   ( Kyrkans fjällgård Jäkkvik ) 

Org. Nr: 899100-0749 

Gäller fr o m 2019-01-01 ( Beslutade vid styrelsemöten 2018-02-25 och 2018-10-20 ) 

 

§ 1 ÄNDAMÅL 

Stiftelsen kyrkans fjällgård Jäkkvik har till ändamål att äga och förvalta egendomen Jäkkvik 
1:37 i Arjeplogs församling att användas för kyrklig och ideell verksamhet, företrädelsevis 
bland ungdom. Sålunda skall fjällgården: 

- nyttjas för läger, möten och kurser som anordnas av Svenska Kyrkans Unga i Luleå 
stift eller av annat kyrkligt organ inom stiftet såsom en plats där vila, vederkvickelse 
och inre fördjupning kan skänkas i umgänge med Guds ord och naturen, 
 

- upplåta lokaler för annan ideell och kulturell verksamhet, 
 

- upplåta lokaler för bystämmor eller andra sammankomster med Jäkkviks bybor, 
 

- upplåta rum för semester eller annan rekreationsvistelse, även som att bedriva 
gästhemsverksamhet, 

I fjällgården får ej bedrivas partipolitisk propaganda, ej heller sådant som är oförenligt med 
gårdens kyrkliga uppgift. 

§ 2 TILLSYN 

Stiftelsen står under överinseende av Länsstyrelsen i Norrbottens län 

§ 3 STYRELSE 

Stiftelsen förvaltas av en styrelse, bestående av fem ledamöter, varav Svenska Kyrkans Unga 
i Luleå stift utser två ledamöter, Stiftsstyrelsen i Luleå Stift utser en ledamot, Pite kontrakt 
en ledamot, Arjeplog-Arvidsjaurs Pastorat en ledamot jämte personliga suppleanter för 
dessa. Mandattiden är densamma som för kyrkoval. 

Styrelsen har beslutsrätt när minst tre ledamöter är närvarande. 

Styrelsen utser för varje år inom sig ordförande, vice ordförande samt dessutom inom eller 
utom sig sekreterare och kassaförvaltare. 

Är kassaförvaltaren inte ledamot av styrelsen skall han/hon dock kallas till styrelsens 
sammanträden och äger där yttranderätt. 

Styrelsen kan utse ett arbetsutskott och till detta delegera vissa av styrelsens åligganden. 

Styrelsens firma tecknas av den eller de av styrelsens ledamöter som styrelsen utser för ett 
år i sänder. 



Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för stiftelsens tillgångar och dess förvaltning 

Styrelsen har sitt säte i Luleå 

 

§ 4 RÄKENSKAPER OCH REVISION 

Stiftelsens räkenskaper förs per kalenderår. Kassaförvaltaren är skyldig att på anfordran av 
styrelsen eller revisorerna hålla räkenskaperna tillgängliga. 

Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning granskas för 
kalenderår av två av Stiftsstyrelsen i Luleå för mandatperioden utsedda revisorer. På 
enahanda sätt utses två revisorssuppleanter. Styrelsens årsredovisning skall jämte 
räkenskaperna i komplett skick vara revisorerna tillhanda senast den 1 mars, varefter 
revisorerna har att till styrelsen före den 1 april avlämna berättelse i anledning av revisionen. 

§ 5 REDOVISNING 

Genom styrelsens försorg skall årligen avskrifter av årsredovisning och revisionsberättelse 
före maj månads utgång tillställas Stiftsstyrelsen i Luleå stift, Svenska Kyrkans Unga i Luleå 
stift, Pite kontrakt samt Arjeplog-Arvidsjaurs Pastorat.  

§ 6 FÖRMÖGENHET 

Stiftelsens tillgångar utgöras av egendomen Jäkkvik 1:37 med inventarier, insamlade medel, 
kollekter och frivilliga gåvor, beviljade anslag mm. 

För stiftelsens skulder svarar endast dess tillgångar. 

§ 7 UPPLÖSNING 

Därest fjällgårdens verksamhet skulle upphöra beslutar Stiftsstyrelsen i Luleå stift hur man 
skall förfara med stiftelsens egendom. 

§ 8 STADGEÄNDRING 

Ändring av dessa stadgar får icke ske i vad ankommer stiftelsens grundläggande i § 1 angivna 
ändamål. Beslut om ändring eller tillägg i övrigt av dessa stadgar sker av styrelsen i två på 
varandra följande sammanträden. Sådant beslut äger icke giltighet förrän det fastställts av 
Stiftsstyrelsen i Luleå stift. 

 

 


