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STIFTELSEN SVENSKA BARNBOKSINSTITUTET  

 
STADGAR  
Godkända av styrelsen den 22 maj 2008.  
Godkända av Regeringen i beslut 2008-09-18 (U2007/6057/F) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
§ 1 
Stiftelsens benämning är Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet. 
     
§ 2 
Stiftelsens ändamål är att vara ett dokumentations- och informationscentrum och tillika ett 
forskningsbibliotek för barn- och ungdomslitteratur. 
     
Stiftelsens uppgifter skall vara  
     
- att samla och katalogisera i Sverige utgiven barn- och ungdomslitteratur samt såvitt möjligt även 

svensk barn- och ungdomslitteratur översatt till andra språk 
 
- att upprätthålla ett forsknings- och referensbibliotek i ämnet barn- och ungdomslitteratur 
     
-  att främja forskning och undervisning på alla nivåer i ämnet barn- och ungdomslitteratur 
     
-  att öka kunskapen om och förståelsen för barn- och ungdomslitteratur i förmedlarledet 
 
-  att stå förlag, massmedia, bibliotek och andra institutioner samt enskilda till tjänst med upplysning 

om barn- och ungdomslitteratur 
     
-  att vara internationellt kontaktorgan inom området barn- och ungdomslitteratur.  
     
§ 3 
Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Stockholm.  
     
§ 4 
Styrelsen består av ordföranden och minst sex ledamöter med minst fyra 
suppleanter. 
 
Ordföranden utses av regeringen.  
 
Stockholms universitet, Svenska Förläggareföreningen, Sveriges Författarförbund och Föreningen 
Svenska Tecknare utser vardera en ledamot och en suppleant för denne. Institutets chef är ledamot i 
styrelsen. Institutets personal utser en ledamot. Styrelsen kan besluta att därutöver välja in högst två 
ledamöter som har intresse av institutets verksamhet och som kan verka för att institutets mål uppfylls. 
Ett sådant beslut förutsätter enighet mellan stiftarnas representanter och ordföranden. 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och skattmästare. 
 
Ordförande och övriga ledamöter utses för en tid av tre år. Endast om särskilda skäl föreligger kan en 
ledamot utses för mer än två mandatperioder i följd. 
 
Styrelsen kan utse ett arbetsutskott. 
      
§ 5 
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger om året på kallelse av ordföranden. Sammanträde skall 
också hållas om minst tre ledamöter så begär. 
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§ 6 
Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst fyra ledamöter eller suppleanter 
för ledamöter är närvarande. 
     
Vid skilda meningar äger ordföranden utslagsröst. 
 
§ 7 
Styrelsen åligger att 
     
-  besluta i frågor rörande budget och övergripande verksamhetsplanering 
     
-  verka för kompletterande medelsanskaffning 
     
-  i övrigt verka för att främja stiftelsens ändamål.  
     
§ 8 
Styrelsen utser en chef för verksamheten som tillika är föredragande i styrelsen. 
     
§ 9 
Chefen ansvarar för den löpande verksamheten enligt de riktlinjer som styrelsen beslutar och som 
stadfästs i tjänstebeskrivningen. 
     
§ 10 
Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem, som styrelsen därtill utser. 
     
§ 11 
Föreskriften upphävd.  
 
§ 12 
Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper granskas av två revisorer, varav minst en 
auktoriserad, som utses av styrelsen. 
     
§ 13 
Stiftelsens räkenskaper förs samman i bokslut den 31 december varje år. 
 
Räkenskaperna jämte tillhörande handlingar, även som av styrelsen avgiven förvaltningsberättelse 
jämte balansräkning och vinst- och förlusträkning för senaste räkenskapsår, skall överlämnas till 
Stockholms universitet, Svenska Förläggareföreningen, Sveriges Författarförbund och Föreningen 
Svenska Tecknare senast den 1 mars. 
     
Revisorerna skall årligen avgiva skriftligt utlåtande över den företagna granskningen, vilket skall 
tillställas stiftarna.  
     
§ 14 
Föreskriften upphävd.  
     
§ 15 
Beslut om upplösning av stiftelsen kan inte verkställas utan regeringens medgivande. 
     
§ 16 
Efter beslut enligt § 15 träffas överenskommelse om användningen av behållna tillgångar mellan 
staten och stiftarna. 
     
§ 17 
Föreskriften upphävd.  
 


