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Að hér með staðfestist skipulagsskrá fyrir Samfélagssjóð KKÞ'
vestra
sem fest er hér við og geymd er hjá Syslumanninum á Noröurlandi
í staðfestu ljósriti.
Syslumaðurinn á Norðurlandi vestra l2.janúar 2018

!öcnl.

Staðfesting
á skipulagsskrá furir,
Samfélagssjóð KKÞ

Gjald kr.7.500,-

t

SKIPULAGSSKRÁ
fyrir sjálfseignarstofnunina Samfélagssjóð

KKÞ

1.9r.
Heiti stofnunarinnar
Stofnunin heitir Samfélogssjóöur

KKÞ.

Stofnunin starfar samkvæmt lögum nr. 19/1988 um sjóôi og stofnanir sem starfa samkvæmt staöfestri
skipu lagsskrá.

Stofnunin stundar ekki atvinnurekstur.

2.9r.
Heimili og varnarþing
Heimili og varnarþing stofnuna rinna r er í sveita rfélaginu Mosfellsbæ.

3.9r.
Stofnandi
Stofnandi stofnunarinnar er Kaupfélag Kjalarnesþings svf., kt. 680169-6759.

4.9r.
Stofnfé
Stofnfé stofnunarinnar er kr. 50.000.000

í

reiôufé, sem stofnandi hennar leggur til viõ stofnun hennar.

Viõ lok slitameöferõar Kaupfélags Kjalarnesþings svf. munu eftirstöôvar fjármuna félagsins jafnframt
renna til stofnunarinnar.
Stofnfé verôur ávaxtaö samkvæmt ákvöröun stjórnar. Stjórn skal ávallt ávaxta fé stofnunarinnar meô
tryggustu fjárfestingaleiôum sem völ er á hverju sinni, s,s. á bankarelknlngum traustum
fjármálastofnunum eôa me6 kaupum á ríkisskuldabréfum. Óhe¡milt er aô fJárfesta fé stofnunarinnar í
eiginfjárgerningum, s,s. hlutabréfum, og fjármálagerningum meô breytanlega ávöxtun.

í

Stofnunin ber ábyrgö á skuldbindingum sínum meô öllum eignum sfnum og ö6rum þeim verömætum
er hún kann að eignast sfôar. Stofnandi hefur engin sérréttindi ístofnuninnl.

5.gr.
Markmiö

til æskul'iðs- og menningarstarfs, góðgerðar- og líknarmála og
almenningsheilla sem starfrækt er á fyrrum félagssvæôi Kaupfélags

Fjármunum stofnunarinnar skal variö

annarrar starfsemi

til

Kjalarnesþings, þ.e. í Mosfellsbæ, Kjalarnes- og Kjósarhreppi.

Stjórn skal ákveôa fyrirkomulag ráõstöfunar og auglrisa eftir umsóknum um úthlutun úr sjóôi
stofnuna rin na r.

6. gr.
Stjórn

Stjórn stofnunarinnar skal skipuö þremur mönnum til 2ja ára í senn. Jafnframt skulu viô kjör á
aðalmönnum í stjórn kosnir tveir menn í varastjórn til sama tíma. Fyrsta stjórn stofnunarinnar skal

t'
kjörin á félagsfundi í Kaupfélagi Kjalarnesþings, þar sem rétt til fundarsetu hafa allir félagsmenn, um
leiö og félagsfundur samþykkir skipulagsskrá þessa. Eftirleiðis skal fráfarandi stjórn kjósa n'ija stjórn.
Viô val stjórnarmanna skal einfaldur meirihluti ráöa. Stjórnin skiptir sjálf meô sér verkum. Stjórnin stf rir

öllum málefnum stofnunarinnar og kemur fram út á viô fyrir hönd hennar. Stjórnin skal sjá til þess aõ
skipulag og starfsemi hennar sé jafnan í réttu og góôu horfi. Undirskriftir meirihluta stjórnar skuldbinda
stofnunina.
Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar sækir fund, Mikilvægar ákvarõanir má þó ekki taka
án þess aô allir stjórnarmenn hafi fjallaô um máliô, sé þess nokkur kostur. Halda skal fundargerðabók
um þaô sem gerist á stjórnarfundum.
Stjórnin skal vinna aô markmiöum stofnunarinnar sem fram koma í5. gr. og skal gæta þess eftir fremsta
megni aô kostnaður af starfseminni sé hóflegur. Óheimilt er aô binda eignir stofnunarinnar
skuldbindingum sem óviðkomandi eru tilgangi stofnunarinnar.
Formaôur stjórnar boõar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaôur getur krafist þess aô stjórnarfundur sé
haldinn. Stjórnarfundir skulu skráðir í gerðarbók. Stjórn skal setja sér starfsreglur þar sem nánar er
kveöiõ á um framkvæmd starfa hennar. Reglur stjórns'isluréttar um sérstakt hæfi skulu gilda um
stjórnarmenn viô afgreiôslu mála.
7. gr.
Atl ra r stjórnarein ingar
Stjórn stofnunarinnar er heimilt aö ráöa framkvæmdastjóra og ákveöur þá starfskjör hans, ef hún telur
þaô nauôsynlegt. Aõ öörum kosti skal stjórnarformaôur fara meö prókúru fyrir stofnunina. Stjórnin
getur veitt öörum prókúru fyrir stofnunina eöa ákveöiô aô fela þriöja aöila umslislu eigna hennar eða
framkvæmd einstakra verkefna, Allar meiriháttar ákvaröanir skal þó ávallt bera undir stjórn, enda ber
hún ábyrgö á rekstri stofnunarinnar.

Ef ráõinn er framkvæmdastjóri hefur hann rétt til setu á stJórnarfundum þótt hann sé ekki
stjórnarmaöur, en hann fer þó ekki meô atkvæôisrétt. Framkvæmdastjóra ber aô veita
stjórnarmönnum og endurskoôendum allar uppl'isingar um rekstur stofnunarinnar, sem þeir óska eftir
og veita ber samkvæmt lögum.

8.9r.
Reikningsárlð og endurskoöendur
Reikningsáriõ er almanaksáriô og er fyrsta reikningstímabil frá stofnun sjálfseignarstofnunarinnar og til
næstu áramóta.

Stjórn stofnunarinnar skal velja einn eôa fleiri löggilta endurskoôendur/skoöunarmenn til aô
endurskoôa reikninga stofnunarinnar fyrir hvert starfsár. Endurskoôendur má ekki kjósa úr hópi
stjórna rma nna stofnuna rinnar.

Stjórn skal sjá til þess aô bókhald stofnunarinnar verôi fært og ber ábyrgô á aô senda yfirvöldum
ársreikning stofnunarinnar ásamt sk'i rslu um ráôstöfun fjármuna stofnunarinnar á þvíári, sbr. fyrirmeeli
laga nr. fglß88 um sjóôi og stofnanir sem starfa samkvæmt staõfestri skipulagsskrá.

9.9r.
Breyting skipulagsskrár, sllt og sameining
Til þess aô breyta skipulagsskrá þessari, sameina stofnunina annarri sjálfseignarstofnun eôa leggja hana
niöur, þarf samþykki allra stjórnarmanna stofnunarinnar. Slíkt skal svo borið skriflega undir embætti

til niôurlagningar stofnunarinnar skal hreinni eign hennar
variô til markmiõanna sem greint er frá í 5. gr. hér aô framan.
srislumannsins á Norôurlandi vestra. Komi

10. gr.

Staôfesting s'islumanns
Leita skal staôfestingar slislumannsins á Noröurlandi vestra á skipulagsskrá þessari,
Samþykkt á fundi í Mosfellsbæ hinn 27. desember 2017
F.h. Kaupfélags Kjalarnesþings

svf.

ístjórn sjálfseignarstofnunarinnar

I
(Þ

Skipulagsskrá þessi staôfestist hér meõ samkvæmt lögum nr, 19/1988 um sjóöi og stofnanir sem starfa
sa mkvæmt staöfestri skipulagsskrá.
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