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Förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Val av ledamöter och ersättare i styrelserna för vissa stiftelser
Ärendet
Landstingsfullmäktige har att förrätta val av ledamöter och ersättare enligt
nedan.
Stiftelsen Vetenskapsstaden
Styrelsen består av högst tretton ledamöter. Styrelsen utses av stiftarna
varvid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet och
Karolinska Institutet utser två ledamöter vardera. Handelshögskolan i
Stockholm, Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för allmännyttiga
ändamål, Göran Gustafssons stiftelse, Kjell och Märta Beijers stiftelse jämte
Stockholms kommun och Stockholms läns landsting utser en ledamot
vardera. Övriga ledamöter utses av stiftarna gemensamt. Ledamöterna utses
för en tid av tre år i sänder. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice
ordförande. Av antalet ledamöter i styrelsen skall alltid minst två tredjedelar
vara svenska medborgare.
Stockholms Konserthusstiftelse
Styrelsen består av en ordförande och åtta andra ledamöter. Stockholms läns
landsting utser ordförande och fem ledamöter för fyra verksamhetsår, varav
två ska ha särskild erfarenhet från finans- och affärsvärlden. Stockholms
stad utser en ledamot. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Enligt stadgarna består stiftelsens styrelse av femton ledamöter med femton
personliga ersättare. Åtta ledamöter och åtta ersättare utses av Stockholms
läns landsting, fyra ledamöter och fyra ersättare utses av Stockholms kommun, tre ledamöter och tre ersättare utses av skärgårdskommunerna
Haninge, Norrtälje, Nynäshamn, Vaxholm, Värmdö och Österåker.
Landstinget utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Styrelsen utser
inom sig vice ordförande.
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Stockholms läns museum
Styrelsen består av nio ledamöter med personliga ersättare för dessa.
Stockholms läns landsting ska utse fyra ledamöter jämte ersättare. En av
landstingets ordinarie ledamöter ska vara styrelsens ordförande. Styrelsen
utser inom sig vice ordförande. Mandattiden ska vara densamma som gäller
för kommunala nämnder och styrelser. Avgår en ledamot före mandattidens
utgång ska ny ledamot utses för återstående del av mandatperioden.
Stiftelsen Vira bruk
Styrelsen består av sju ledamöter och sju ersättare. Av dessa ska Stockholms
läns landsting utse en ledamot och en ersättare. Mandattiden ska vara densamma som gäller för kommunala nämnder och styrelser.
Stiftelsen Göransgården
Enligt stadgarna har landstinget rätt att utse en ledamot och en ersättare i
styrelsen. Valet bör avse fyra år.
Ericastiftelsen
Styrelse ska bestå av högst nio ledamöter, av vilka ordförande och två
ledamöter utses av staten, tre ledamöter varav en vice ordförande av
Stockholms läns landsting samt övriga ledamöter av stiftelsens huvudmän.
Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum
Enligt stadgarna består styrelsen av åtta ledamöter med lika många ersättare.
Landstinget utser fyra ledamöter jämte ersättare. Stockholms stad tre
ledamöter jämte ersättare. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice
ordförande. Styrelsens ledamöter väljs för en tid av fyra år.

Förslag till beslut
Fullmäktige föreslås besluta
att för tiden 2007-2010 välja
en ledamot i styrelsen för stiftelsen Vetenskapsstaden
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fem ledamöter i styrelsen för Stockholms Konserthusstiftelse
en ordförande i styrelsen för Stockholms Konserthusstiftelse
åtta ledamöter och åtta ersättare i styrelsen för Skärgårdsstiftelsen i
Stockholms län
ordförande i styrelsen för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
fyra ledamöter och fyra personliga ersättare i styrelsen för stiftelsen
Stockholms läns museum
ordförande i styrelsen för stiftelsen Stockholms läns museum
en ledamot och en ersättare i styrelsen för stiftelsen Vira bruk
en ledamot och en ersättare i styrelsen för stiftelsen Göransgården
tre ledamöter varav en som vice ordförande i styrelsen för Ericastiftelsen
fyra ledamöter och fyra ersättare i styrelsen för stiftelsen Stockholms läns
äldrecentrum

