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Systergården inrättades 1938 för att bereda så billiga bostäder som möjligt och eventuellt andra förmåner 
för äldre och pensionerade sjuksköterskor. 
 
En fastighet uppfördes på stadsägan 264 A i Lund, vilken stadsäga för ändamålet av Lunds stad med full 
äganderätt överlämnades som gåva till Södra Sveriges Sjuksköterskehem. 
Stiftelsen mottog 1971 -10-26 gåvobrev från Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, vari 
överlämnades stadsägan 264 A i Lund. Gåvobrevet var grundat på beslut I Föreningens Södra Sveriges 
Sjuksköterskehem 1971-03-11 varvid fullbordades gåvobeslut från 1938-02-25- Genom styrelsen i 
Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem har lagfart erhållits 1971. 
 
I enlighet med grundavtalet mellan Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem och Malmöhus Läns 
Landstingskommun beslöt Stiftelsen försälja stadsägan 264 A i Lund till Malmöhus Läns Landsting. Beslut 
I ärendet har fattats på Föreningens SSSH:s ordinarie årsmöte 1971-04-21 och extra ordinarie årsmöte 
1971-08-31. 
 
Permutation har genom Kungl. Maj:t beviljats 1972-07-04 
 
Följande fonder tillhör Stiftelsen Systergården i Lund: 
 

• Marna Perssons fond 
• Systrarnas fond 
• Systergårdens fond 
• Sjuksköterskornas Kamratförening i Lund, Gåvofonden Stiftelsen Systergården 

 
Nya stadgar för Stiftelsen Systergården antogs vid Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehems ordinarie 
årsmöte 1971-04-21 och extra ordinarie årsmöte 1971-08-31. 

 
Ändring av stadgarna: 1972, 1974,1976, 1986 och 1988. 

 
 
Ändamål 
§ 1 
 
Avkastningen av Stiftelsen Systergården inklusive fonder 
 
Mom. 1.  må användas till bostadhjälp och andra förmåner åt äldre eller pensionerade sjuksköterskor. 
 
Mom. 2. skall, om behov ej finns enligt mom.1, avkastningen användas till stipendier för att ge 

legitimerade. sjuksköterskor som är medlemmar i Föreningen Södra Sveriges 
Sjuksköterskehem (SSSH) möjlighet till utbildning. 
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Styrelsen 
§ 2 
 
Mom. 1. Stiftelsen förvaltas av en styrelse utsedd av Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem. 
 
Mom. 2. Styrelse består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. 
 
Mom. 3. Ordföranden, sekreterare och kassören i Södra Sveriges Sjuksköterskehem skall vara 

ledamöter med samma funktion som föreningens styrelse.  
Övriga två ledamöter och två suppleanter väljes på föreningens ordinarie årsmöte för en tid av 
fyra år.  

 
Mom. 4. Avgående ledamot kan återväljas. Avgår ledamot före mandattidens utgång väljes en ny på 

ordinarie årsmöte (fyllnadsval). Om det fordras för styrelsens beslutsmässighet kallas till ett 
extra möte för fyllnadsval. 

 
Mom. 5. Styrelsen har sitt säte i Lund och sammanträder på kallelsen av ordförande så ofta behov 

föreligger dock minst en gång per år. 
 
Mom. 6.  Styrelsen är beslutsför då dess ledamöter har blivit kallade och minst 2/3 (3) av den är 

närvarande och är om beslutet ense. 
Vid behandling av frågor rörande ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall minst fyra 
ledamöter varar närvarande. 
Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder. 

 
Mom. 7. Styrelsens sammanträde protokollföres. Ordförande justerar protokollen 
 
 
Firmateckning 
§ 3 
 
Styrelsen utser två styrelseledamöter som gemensamt har att teckna stiftelsens firma. 
 
 
Räkenskaper och revision 
§4 
 
 
Stiftelsens förvaltning, räkenskaper och säkerhetshandlingar samt styrelsens protokoll granskas årligen av tre 
revisorer. 
 
Förvaltningen SSSH:s årsmöte utser för ett år i taget tre revisorer och tre suppleanter. En revisor och dess 
suppleant skall vara auktoriserad. 
 
Räkenskapsåret avslutas per kalenderår och skall senast den 15 februari överlämnas till revisorerna. 
 
Revisorerna återställer räkenskaperna till styrelsen och inlämnar revisionsberättelsen före mars månads 
utgång. 
 
Stiftelsens räkenskaper skall åtföljas av förteckning över disponerade fonder och övriga tillgångar. 
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Årsmöte 
§ 5 
 
Mom. 1.  Vid föreningens Södra Sveriges Sjuksköterskehems (SSSH) ordinarie årsmöte skall följande 

ärenden rörande Stiftelsen Systergården behandlas. 
 

a) Val av ledamöter, suppleanter och revisorer med revisorssuppleanter i enlighet med vad 
som sägs i § 2 och § 4 i stiftelsens stadgar 

b) Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse 
c) Fastställande av balansräkning 
d) Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
e) Behandling av övriga för Stiftelsen i behörig ordning väckta frågor 

 
Mom. 2. De på föreningen SSSH:s ordinarie årsmöte närvarande skall, över eventuell framställd 

anmärkning, inhämta förklaring av stiftelsens styrelse och äger att besluta om ansvarsfrihet 
för stiftelsens styrelse eller om laglig åtgärd skall vidtagas för bevakande av stiftelsens rätt. 

 
 
Ansvar och Förvaltning 
§ 6 
 
Mom. 1. Envar ledamot av stiftelsens styrelse är tillsammans med de övriga ansvarig enligt lag för de 

medel styrelsen har hand om liksom för de förvaltningsåtgärder och beslut till vilka hon/han 
med sin röst bidragit. 

 
Mom. 2. Styrelsen har att leda stiftelsens verksamhet enlighet med dessa stadgar och de riktlinjer i 

övrigt som Föreningen SSSH:s medlemsmöte beslutat. 
Styrelsen har på sitt ansvar 
 

- att förvalta stiftelsen fonder och ekonomiska tillgångar så att 1/10 av 
avkastningen lägges till stiftelsens kapital och 9/10 användes för stiftelsens 
ändamål. 

 
- att fördela disponibel avkastning i enlighet med § 1 

 
Stadgeändring 
§ 7 
 
Mom. 1.  Stiftelsens styrelse beslutar om ändringar av stiftelsens stadgar. Föreningen SSSH:s ordinarie 

årsmöte har att godkänna de av stiftelsens styrelse beslutade ändringar. 
 
Mom. 2. Beslut om ändring av dessa stadgar utom § 1, § 6 och § 7 godkännes på föreningens SSSH:s 

ordinarie årsmöte. Beslut om ändring skall biträdas av minst fyra femtedelar av de närvarande 
medlemmarna. 

 
Mom. 3. Beslut till förslag till ändring av § 1 och § 6 godkännes på två på varandra följande årsmöten 

varav ett skall vara ordinarie årsmöte. 
 

Tiden mellan mötena skall vara minst tre månader. Förslaget skall därefter underställas 
Kungl. Majt:ts permutationsrätt. 

 
Mom. 4. Beslut om ändring av § 7 skall godkännas på två på varandra följande årsmöten varav ett skall 

vara ordinarie årsmöte. 
Tiden mellan mötena skall vara minst tre månader.	


