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Reglemente för Dahmska Stiftelsen på 
Stensberg 
 
§ 1 
 
Dahmska Stiftelsen på Stensberg, som tillkommit på grund 
av rektorn O.E.L. Dahms och hans hustru Laura Dahms tes-
tamentariska förordnande, har till uppgift att använda stiftel-
sens medel i första hand för att trygga boendet för kvinnliga 
pauvres honteux i Kalmar och i andra hand för att i övrigt 
underlätta sådana kvinnors levnadsvillkor. Stiftelsen skall 
också förvalta den s.k. Dahmska Villan på Stensberg med 
tillhörande byggnader, inventarier och trädgård.  
 
§ 2 
 
Stiftelsen skall ha sitt säte i Kalmar. 
 
§ 3 
 
Stiftelsen skall stå under länsstyrelsens tillsyn. 
 
§ 4 
 
Stiftelsen förvaltas av en styrelse i vilken länsstyrelsen insät-
ter en ledamot, kommunfullmäktige i Kalmar väljer fem le-
damöter samt kyrkoherden i Kalmar domkyrkoförsamling är 
självskriven ledamot. 
 
Mandatperioden för de av kommunfullmäktige valda leda-
möterna är densamma som i kommunala nämnder. 
 
§ 5 
 
Styrelsen utser inom sig för mandatperioden ordförande och 
vice ordförande. Styrelsen är beslutsmässig då minst fem le-
damöter är närvarande. 
 
Beslut fattas med enkel majoritet. 
 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst dock att i ären-
den som avser val eller anställning av personal fattas beslutet 
genom lottning. 
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§ 6 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så snart 
detta är erforderligt. På begäran av minst två styrelseledamö-
ter är ordföranden skyldig att snarast sammankalla styrelsen. 
 
§ 7 
 
Styrelsen åligger att ha vård av stiftelsens egendom, att före-
träda stiftelsen inför domstol och andra myndigheter och att 
i övrigt handha stiftelsens angelägenheter. 
 
§ 8 
 
Räkenskapsår är kalenderår. 
 
§ 9 
 
För granskning av stiftelsens förvaltning och räkenskaper ut-
ser kommunfullmäktige i Kalmar en revisor med en ersät-
tare. De skall vara auktoriserade revisorer. Revisorn och er-
sättaren väljs för samma mandatperiod som gäller för leda-
möter i kommunala nämnder. 
 
Kommunfullmäktige i Kalmar väljer för samma tid två lek-
mannarevisorer och lika antal suppleanter. 

 


