
 

Stadgar 

Lärarstiftelsen Sveriges allmänna folkskollärarförening förvaltar ett antal stiftelser, av vilka 
de flesta är donerade till Sveriges allmänna folkskollärarförening. Enligt ett avtal den 3 
oktober 1966 mellan Federationen Sverige allmänna folkskollärarförening och Stiftelsen SAF 
övertog stiftelsen föreningens tillgångar när föreningen likviderades. Även förvaltningen av 
de stiftelser som föreningen endast förvaltat lämnades över till stiftelsen. Namnet ändrades 
vid Lärarförbundets kongress 2014 från Stiftelsen för förvaltning av SAF:s tillgångar 
(benämnd Stiftelsen SAF) till Lärarstiftelsen Sveriges allmänna folkskollärarförening 
(benämnd Lärarstiftelsen). 
 

§ 1 

Stiftelsens uppgift är att förvalta egendom och fonder som tidigare förvaltats av federationen 
Sveriges allmänna folkskollärarförening eller som kan komma att tillföras stiftelsen genom gåvor och 
donationer samt att fördela avkastningen av sådan egendom för i fondstadgarna avsedda ändamål. 
 

§ 2 

Stiftelsens namn är Lärarstiftelsen Sveriges allmänna folkskollärarförening. 

§ 3 

Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse som utses enligt § 5 nedan. 
 

§ 4 

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 
 

§ 5 

Styrelsen består av sju ledamöter och en suppleant. Därav utses sex ledamöter av 
Lärarförbundets Sveriges Lärares kongress och en ledamot och en suppleant av och inom 
LärarförbundetsSveriges Lärares styrelse. I styrelsen ska finnas ledamöter både med erfarenhet av 
nationellt lärarfackligt ledarskap och yrkesaktiva lärare. Vid val ska särskilt uppmärksammas de 
lärargrupper som en gång grundade stiftelsen. 
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Mandatperioden sammanfaller med 
mandatperioden för Lärarförbundets Sveriges Lärares styrelse. Styrelsen är beslutsför när fyra av 
dess ledamöter är närvarande och ense om beslutet. I övrigt avgörs beslut genom enkel 
röstmajoritet. Vid lika röstetal äger ordförandes utslagsröst. 
 

§ 6 

Styrelsen är ansvarig för samtliga stiftelsers egendom samt dessas förvaltning och 
användning. Styrelsen har att tillse att samtliga stiftelser förvaltas enligt gällande 
bestämmelser och att avkastningen används för föreskrivna ändamål. Styrelsen skall årligen 
före mars månads utgång avge berättelser för det gångna årets verksamhet, förvaltning och 
räkenskaper. 
 

§ 7 

Stiftelsens firma tecknas på sätt styrelsen beslutar. 



 

 
 
 
 

§ 8 

1. Stiftelsernas räkenskaper omfattar kalenderår. Räkenskaperna skall före mars månads 
utgång överlämnas till revisorerna. 
 
2. Granskning av Stiftelsernas räkenskaper och förvaltning verkställs av två revisorer som 
Lärarförbundets Sveriges Lärares kongress utser. Auktoriserad revisor utses av Lärarstiftelsens 
styrelse. 
Revisorerna skall före april månads utgång ha slutfört sitt uppdrag. 

3. Styrelsens förvaltningsberättelser för den gångna mandatperioden granskas av 
Lärarförbundets Sveriges Lärares kongress. 

§ 9 

Ändring av dessa stadgar kan ske därest Lärarförbundets Sveriges Lärares kongress med 2/3 
majoritet så beslutar; dock att ändring av det i § 1 angivna ändamålet och av bestämmelserna i 
denna paragraf icke kan ske. 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Stadgarna ändrade enligt beslut av Lärarförbundets kongress november 20142022 med giltighet från 
den 1 januari 2023.  


