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§1
Stiftelsen Krusenstiernska gården, konstituerad enligt bestämmelserna i fröken Hulda Nydells testamente av den 2 augusti 1938, består av fastigheten Krusenstiernska gården (fastigheten Cedern 5),
tillhörig Kalmar kommun, och gårdens inventarier, tillhöriga Stiftelsen Kalmar läns museum, här nedan kallad museistiftelsen, det
hela avsett att sammanhållas som ett kulturhistoriskt minnesmärke.
§2
Stiftelsens angelägenheter handhaves av en styrelse om fem ledamöter av vilka tre utses av Kalmar kommun och två av museistiftelsen. Bland de sistnämnda skall om möjligt den Krusenstiernska
släkten vara representerad. För varje ledamot utses en ersättare.
Mandatperioden för ledamöter och ersättare är densamma som i
kommunala nämnder. Ersättare inträder till tjänstgöring i första
hand som personlig ersättare, i andra hand inträder annan ersättare
från samma huvudman och i tredje hand ersättare från andra huvudmannen.
§3
Styrelsen utser inom sig för mandatperioden ordförande och vice
ordförande.
§4
Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande,
varav minst en från vardera huvudmannen, och de närvarande är
ense om beslutet. I övrigt gäller den mening varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst dock att i
ärenden som avser val eller anställning av personal fattas beslutet
genom lottning.
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§5
Styrelsen åligger att - med den begränsning som framgår av §§ 9-11
– enligt testamentets bestämmelser ha praktisk och ideell vård av
egendomen, att företräda stiftelsen inför domstol och andra myndigheter och att i övrigt handha stiftelsens angelägenheter. Styrelsen antar och entledigar stiftelsens personal samt handlägger även
övriga personalärenden efter samråd – där så erfordras – med
kommunens kommunledningskontor.
§6
Styrelsen beslutar vilka tider gården skall hållas tillgänglig för allmänheten. Styrelsen bestämmer också inträdesavgifter, hyror och
arrenden etc.
§7
Styrelsen, som är ekonomiansvarig, skall årligen till kommunen ingiva förslag till budget.
§8
Stiftelsens räkenskaper och förvaltning granskas av kommunens
revisorer.
§9
Kalmar kommun, genom servicenämnden, ansvarar för underhåll
av fastigheten Krusenstiernska gården. Stiftelsen betalar en hyra
som täcker kostnaden för fastighetsunderhåll, kapitalkostnader
m.m.
§ 10
Katalogisering, märkning och vård av gårdens inventarier ombesörjes av museistiftelsen, som med hänsyn härtill uppbär skälig andel av inträdesavgifterna. Andelens storlek bestämmes av styrelsen.
§ 11
Underhåll och vård av trädgård och byggnader skall ske i enlighet
med kulturhistoriska synpunkter och i samråd med museistiftelsen
och länsstyrelsen. Länsstyrelsen är tillstånds- och tillsynsmyndighet
för byggnadsminnet enligt kulturmiljölagen. Museistiftelsen meddelar också tillstånd till vetenskapliga studier och fotografering av
museistiftelsens egendom och till publicering av vunna resultat.

