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Paragraf 7 Ärendenummer KF2023/57 

Val till Magnus Gabriel de la Gardies stipendiefond, 
mandatperioden 2023-2026 

Valberedningens förslag 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. Till ledamöter i Magnus Gabriel DeLagardies stipendiefond utses:  
1. Jan Peterson, Veckholm  
2. Johan Hemlin, Torsvi  
3. Johanna Krantz, Veckholm  
4. Jacob von Ehrenheim, Kungs-Husby 
5. Vaknat, ort 
 

2. Till ersättare i Magnus Gabriel DeLagardies stipendiefond utses:  
1. Vakant, ort 
2. Vakant, ort 
 

3. Mandatperioden är från och med 1 januari 2023 till och 31 december 2026. 

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen Magnus Gabriel DeLagardies stipendiefond har till ändamål att förvalta 
donationen tillhörig egendom och att av donationens avkastning, sedan en tiondel 
av avkastningen tillförts kapitalet utdela stipendier, till behövande, begåvad 
ungdom från Veckholm, Kungs-Husby och Torsvi församlingar.  

Styrelsen utses för en period av fyra år av Enköpings kommun. Ledamöterna ska 
vara bosatta i Veckholm, Kungs-Husby eller Torsvi församlingar eller den 
geografiska indelning som motsvarar detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-03-14 
Stadgar, 2005-07-14 
__________ 
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Johanna Sköld  
Kommunsekreterare  
Johanna.skold@enkoping.se   

Kommunfullmäktige 

Val till Magnus Gabriel de la Gardies stipendiefond, 
mandatperioden 2023–2026 

Förslag till valberedningens beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. Till ledamöter i Magnus Gabriel DeLagardies stipendiefond utses:  
1. Jan Peterson, Veckholm  
2. Johan Hemlin, Torsvi  
3. Johanna Krantz, Veckholm  
4. Jacob von Ehrenheim, Kungs-Husby 
5. Vaknat, ort 
 

2. Till ersättare i Magnus Gabriel DeLagardies stipendiefond utses:  
1. Vakant, ort 
2. Vakant, ort 
 

3. Mandatperioden är från och med 1 januari 2023 till och 31 december 2026. 

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen Magnus Gabriel DeLagardies stipendiefond har till ändamål att förvalta 
donationen tillhörig egendom och att av donationens avkastning, sedan en tiondel 
av avkastningen tillförts kapitalet utdela stipendier, till behövande, begåvad 
ungdom från Veckholm, Kungs-Husby och Torsvi församlingar.  

Styrelsen utses för en period av fyra år av Enköpings kommun. Ledamöterna ska 
vara bosatta i Veckholm, Kungs-Husby eller Torsvi församlingar eller den 
geografiska indelning som motsvarar detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-03-14 
Stadgar, 2005-07-14 
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Daniel Jansson-Hammargren 
Kommundirektör  
Enköpings  

 
 
 
Maria Ekblad 
Enhetschef, kansli och kontorsstöd 
Enköpings kommun  

 
Beslutet skickas till: 
Magnus Gabriel de la Gadries donationsfond, för kännedom 
De valda, för kännedom 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 



Stadgar för 
STIFTELSEN MAGNUS GABRIEL de la GARDIES DONATIONSFOND 

 

§ 1 
Stiftelsens benämning är Magnus Gabriel de la Gardies donationsfond Stiftelsen är underkastad 
tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser. 
 

§ 2 
Stiftelsen har till ändamål att förvalta donationen tillhörig egendom och att av donationens 
avkastning, sedan en tiondel av avkastningen tillförts kapitalet utdela stipendier, till behövande, 
begåvad ungdom från Veckholm, Kungs-Husby och Torsvi församlingar. 
 

§ 3 
Stiftelsens användningsområde skall vara Veckholm,, Kungs-Husby och Torsvi församlingar. 
 

§ 4 
Stiftelsen har sitt säte i Veckholm. 

 
Styrelsen. 

§ 5 
Stiftelsen förvaltas av en styrelse bestående av fem ledamöter och två suppleanter.   
 
Styrelsen utses för en period av fyra år av Enköpings Kommun. Ledamöterna skall vara bosatta i 
Veckholm, Kungs-Husby eller Torsvi församlingar eller den geografiska indelning som 
motsvarar detta. De tre socknarna bör var och en, om möjligt, vara representerade i styrelsen. 
 

§ 6 
Styrelsen utser vid sitt första sammanträde varje år ordförande och vice ordförande. 
 

§ 7 
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, när ordföranden så finner nödigt, dock i regel 
minst en gång årligen. Styrelsen skall dock sammanträda, då fyra ledamöter med uppgift om 
anledning göra framställning därom. Förhinder att bevista sammanträdet skall i god tid meddelas 
ordföranden, som har att till tjänstgöring inkalla vederbörande suppleant.  Uppstår skiljaktiga 
meningar inom styrelsen, och måste till följd därav omröstning anställas skall denna vara öppen 
och den mening bli gällande, vilken flertalet biträtt, eller, om rösterna utfalla lika den som 
biträdes av ordföranden. 
 

§ 8 
Vid sammanträde skall föras protokoll, som vid näst därpå följande sammanträde justeras, såvida 
icke åt någon särskild ledamot uppdragits att jämte ordföranden dessförinnan verkställa justering. 

 
§ 9 

Stiftelsens firma tecknas av förutom av styrelsen i sin helhet av minst två av styrelsens ledamöter 
var för sig. 



 
§ 10 

 
Arvoden eller andra ersättningar åt styrelse och i stiftelsens tjänst anställda, må i förekommande 
fall ej överstiga vad som kan anses skäligt.  
 

§ 11 
Styrelsen äger företräda stiftelsen och själv eller genom ombud föra dess talan såväl vid som 
utom domstol. 

 
Räkenskaper och revisorer. 

§ 12 
Stiftelsens räkenskaper skola per den 31 december varje år samanföras i fullständiga bokslut.  
Årsredovisning eller liknande handlingar skall avges senast före utgången av mars månad efter 
räkenskapsåret 
 

§ 13 
Styrelsen skall utse en revisor att svara för granskningen av stiftelsens räkenskaper.   
 

§ 14 
Revisionen bör vara avslutad och berättelse däröver till styrelsen avlämnad senast en månad efter 
det att årsredovisningen avgivits.  
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