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STADGAR 
 

för 
 

Visions pensionsstiftelse 
 

 
§ 1 Firma 

Stiftelsens namn är Visions pensionsstiftelse. Arbetsgivare är Vision med lokalavdelningar och 
Arbetslöshetskassan Vision. 

 

§ 2 Ändamål 

Stiftelsens ändamål är att trygga de pensionsutfästelser, som givits av de i 1 § angivna arbetsgivarna 
åt deras arbetstagare och efterlevande. 

Pensionsutfästelserna skall omfatta de vid varje tidpunkt gällande pensionsreglemente/pensionsavtal 
för arbetstagare hos de i 1 § angivna arbetsgivarna. 

 

§ 3 Styrelse 

Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse med säte i Stockholm. 

Styrelsen skall bestå av sex ledamöter jämte lika antal suppleanter. Suppleant behöver ej vara 
personlig. Antalet ledamöter och suppleanter fördelas lika mellan arbetsgivarna och arbetstagarna. 

Valperiod bestäms av arbetsgivarna respektive arbetstagarna var för sig. 

Styrelsen utser inom sig ordförande. 

Till sammanträde skall samtliga ledamöter kallas. Anmäler någon förhinder skall suppleant kallas. 
Styrelsen är beslutsför, när de vid sammanträde närvarandes antal utgör minst hälften av hela antalet 
styrelseledamöter. Av ledamöterna skall lika många närvara från vardera sidan. Som styrelsens beslut 
gäller den mening om vilka de flesta röstande enar sig. Vid lika röstetal förordnar 
tillsynsmyndigheten på styrelsens begäran utomstående att deltaga i ärendets avgörande. 

 

§ 4 Firmateckning 

Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden och en av 
styrelsens övriga ledamöter. 

Styrelsens firma tecknas av styrelsens ordförande tillsammans med ytterligare en styrelseledamot 
eller på annat sätt som styrelsen i särskilt fall beslutar. 
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§ 5 Räkenskaper 

Styrelsen skall ombesörja att för stiftelsen föres fullständiga räkenskaper som den 31 december varje 
år sammanföres i fullständigt bokslut. 

I stiftelsens räkenskaper skall tillgångar och utbetalningar redovisas särskilt för de olika 
arbetsgivarna. Styrelsen skall varje år avgiva en berättelse över förvaltningen av stiftelsens 
angelägenheter. Berättelsen skall senast den 31 mars varje år överlämnas till revisorerna. 

 

§ 6 Revision 

Arbetsgivarna i stiftelsens styrelse utser tre revisorer, varav en revisor skall vara auktoriserad. 
Revisorerna skall årligen granska styrelsens förvaltning och stiftelsens tillgångar samt granska alla 
böcker och handlingar. 

Revisorerna skall till stiftelsens styrelse senast den 30 april varje år avlämna berättelse över 
granskningen. 

 

§ 7 Förvaltning 

Stiftelsens medel förvaltas av styrelsen med beaktande av vad som stadgas i 11 § tryggandelagen och 
vad som följer av 1929 års lag om tillsyn över stiftelser. 

 

§ 8 Gottgörelse 

Varje arbetsgivare äger att ur de tillgångar, som i stiftelsen bokförts på hans andel, utfå gottgörelse 
enligt reglerna i 14 § och 15 § i tryggandelagen. 

 

§ 9 Likvidation 

Arbetsgivarens andel i stiftelsen skall träda i likvidation om någon av de förutsättningar som anges i 
19 § a-d i tryggandelagen föreligger för arbetsgivarens andel i stiftelse. För likvidation gäller 
bestämmelser i 19-21 §§ tryggandelagen. 

 

§ 10 Stadgeändring 

Ändring i stadgarna beslutas av styrelsen, dock att ändring avseende stiftelsens ändamål förutsätter 
iakttagande av bestämmelserna i 22 § tryggandelagen. 

 

§ 11  Tillsyn 

Stiftelsen skall stå under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm enligt lagen om tillsyn över stiftelser. 


