
Stadgar för Stiftelsen Juridiska Biblioteket  
i Stockholm 
 

1 § 
Stiftelsen Juridiska Biblioteket i Stockholm har till ändamål att 
genom sin verksamhet främja rättsvetenskaplig forskning. 

Var och en, som avlagt examen vid svensk juridisk fakultet, har 
rätt att använda biblioteket. Styrelsen får medge också annan per-
son sådan rätt. 

Ersättning får inte tas ut för rätten att använda biblioteket. 
 

2 § 
Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm. Den skall bestå 
av fem ledamöter, av vilka en utses av Sveriges advokatsamfunds 
styrelse, en av styrelsen för Juristföreningen i Stockholm, en av 
styrelsen för Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning 
och två av styrelsen för Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskap-
lig forskning.  

Styrelsens ledamöter väljs för fem kalenderår, första gången 
räknat från den 1 januari 2003. 

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. 
 

3 § 
Styrelsen förvaltar stiftelsens tillgångar. 

Det åligger styrelsen bl.a. 
att tillse att stiftelsens böcker och inventarier väl vårdas och att, 

i den utsträckning så kan ske, bokbeståndet förnyas och utökas; 
att fastställa lämpliga regler för studiebesök och hemlån; 
att se till att räkenskaper för stiftelsen förs; samt 
att utse de tjänstemän, som behövs för bibliotekets skötsel och 

verksamhet. 
Styrelsen skall försöka erhålla bidrag till kostnaderna för biblio-

tekets verksamhet. 
 



4 § 
Styrelsen är beslutför då minst tre ledamöter är närvarande. 

Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta 
röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som bi-
träds av ordföranden. 

Styrelsens sammanträden skall protokollföras. Protokollet skall 
justeras av ordföranden. 
 

5 § 
Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot eller annan att företräda 
stiftelsen. 
 

6 § 
Stiftelsens räkenskaper avslutas per kalenderår. 

Styrelsen skall årligen före den 1 april avge förvaltningsberätt-
else för det senaste kalenderåret med resultaträkning för räken-
skapsåret samt balansräkning utvisande stiftelsens tillgångar och 
skulder vid räkenskapsårets utgång. 

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall årligen 
granskas av Sveriges advokatsamfunds revisorer. Dessa skall före 
den 1 maj avge revisionsberättelse. 

Styrkt avskrift av förvaltningsberättelsen och revisionsberätt-
elsen skall före den 1 juni tillställas styrelserna för Sveriges ad-
vokatsamfund, Juristföreningen i Stockholm, Föreningen för ut-
givande av Svensk Juristtidning samt Emil Heijnes Stiftelse för 
rättsvetenskaplig forskning. 
 

7 § 
Styrelsens ledamöter skall inte uppbära något arvode. 
 

8 § 
Stiftelsen är enligt stiftelseförordnandet undantagen från tillsyn 
enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser. 
 

9 § 
Stiftelsens ändamål får inte ändras. I övrigt kan ändring i dessa 
stadgar ske genom beslut av stiftelsens styrelse under förutsätt-



ning att beslutet biträds av styrelserna för Sveriges advokatsam-
fund, Juristföreningen i Stockholm, Föreningen för utgivande av 
Svensk Juristtidning samt Emil Heijnes Stiftelse för rättsveten-
skaplig forskning. 
 
Stadgarna har denna lydelse sedan den 1 januari 2003 efter be-
slut av stiftelsens styrelse den 13 maj 2002, vilket biträtts av styr-
elserna för Sveriges advokatsamfund (den 7 november 2002),  
Juristföreningen i Stockholm (den 16 oktober 2002), Föreningen 
för utgivande av Svensk Juristtidning (den 13 november 2002) 
samt Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning (den 
27 november 2002). 


