
Stadgar för Fuktcentrum vid LTH 
 

§ 1 
Huvudman 
Fuktcentrum vid LTH är en centrumbildning vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds 
Universitet och är en fortsättning av Fuktgruppen vid LTH. 
 

§ 2 
Ändamål 
Fuktcentrum skall bidra till att stärka forskning och utveckling samt utbildning och 
information inom fuktområdet genom att: 
• utgöra en länk mellan grundläggande forskning och olika tillämpningar för att dels föra ut 
 grundläggande kunskaper till tillämpade områden och dels få synpunkter på behov av 
 grundläggande forskningsbehov från olika typer av tillämpningar 
• utforma och administrera ett gemensamt program för fuktforskningen vid de medverkande 
 avdelningarna och instituten  
• utgöra ett öppet forum för vetenskapliga diskussioner inom fuktområdet, vara en nationell 
 resurs inom fuktforskningen samt verka för ett gott samarbete med övrig svensk 
 fuktforskning 
• samordna resursanvändning samt uppmuntra samverkan och erfarenhetsutbyte mellan 
 forskare vid medverkande avdelningar och institut 
• verka för en långsiktig och tillräcklig finansiering av fuktforskningen genom bl a 
 opinionsbildning 
• förvalta befintlig kunskap inom fuktområdet 
• knyta kontakter med utländska forskare och arbeta för internationella forskningsprojekt 
• knyta tvärvetenskapliga kontakter och uppmuntra samarbete om fuktfrågor med andra 
 vetenskapliga discipliner 
• transformera och föra ut FoU-resultat samt informera/utbilda genom kurser, temadagar, 
 skrifter, nyhetsbrev, hemsida etc. 
• svara för insatser som kräver en nationell och internationell överblick över fuktområdet t 
 ex besvara remisser, delta i utformningen av forskningsprogram och i utredningar 
 angående behov av byggregler inom fuktområdet, standards etc. 
 

§ 3 
 
Medlemskap 
Till medlem i Fuktcentrum antas primärt institutioner inom universitets- och institutsektorn 
såväl i Sverige som internationellt, vilka bedriver aktiv 
fuktforskning. I medlemskapet ligger ett åtagande om aktivt deltagande i planering och 
genomförande av fuktcentrums verksamhet. 

 
§ 4 

Verksamhet 
All verksamhet inom Fuktcentrum bedrivs genom de medverkande institutionerna. Vid 
fuktcentrum finns inga tjänster inrättade. Ej heller disponerar det självständigt lokaler, 
utrustning etc. 

 
§ 5 

Ekonomi 
Fuktcentrums verksamhet enligt §2 finansieras genom medel från externa intressenter. 



Fuktcentrums medel förvaltas genom en av de medverkande institutionerna på LTH. 
Kostnaderna för forskning och forskarutbildning, som bedrivs i anslutning till Fuktcentrum 
finansieras av anslag direkt till medverkande institutioner. 
 

§ 6 
 
Styrelse 
Fuktcentrums verksamhet leds av en styrelse med följande sammansättning: 
• 5 företrädare för näringsliv/myndigheter i byggsektorn 
• 3 företrädare för medverkande institutioner 
Ordförande utses av LTH:s rektor bland företrädarna för näringslivet. 
 
För vardera gruppen näringsliv/myndigheter och medverkande institutioner utses två 
gruppsuppleanter, som i förutbestämd ordning ersätter ordinarie ledamot vid förhinder. 
 
Föreståndaren för Fuktcentrum deltar som föredragande vid sammanträdena. 
Representanter för anslagsgivarna skall kunna adjungeras till styrelsen. 
 
Mandatperioden för styrelsens ledamöter är högst tre år. Styrelseledamöter och suppleanter 
utses av LTH:s rektor efter förslag från medverkande institutioner. 
 
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden 
företräder. Undantag gäller stadgeändring, se § 10. Styrelsen är beslutför när minst hälften av 
ledamöterna är närvarande. Suppleanter och föreståndarna vid de medverkande institutionerna 
har närvaro- och yttranderätt, dock inte rösträtt annat än som ersättare för ordinarie ledamot. 
 
Styrelsens uppgifter är att: 
• besluta om antagning av institutioner som medlemmar i Fuktcentrum 
• utse föreståndare 
• formulera målen för Fuktcentrum 
• godkänna gemensamt program för fuktforskningen vid de medverkande institutionerna  
• godkänna planer för Fuktcentrums verksamhet enligt §2 
• följa upp verksamheten 
• vidtaga erforderliga förändringar 
• verka för långsiktig och tillräcklig finansiering av Fuktcentrum. 

 
§ 7 

Föreståndare 
Fuktcentrum skall ha en föreståndare som skall vara anställd vid någon av de medverkande 
institutionerna och denne bör även bedriva forskning inom fuktområdet. 
 
Föreståndarens arbetsuppgifter är att: 
• ansvara för planering och ledning av den gemensamma verksamheten inom Fuktcentrum 
 enligt § 2 
• utarbeta underlag för ett gemensamt program för fuktforskningen vid de medverkande 
 institutionerna i samråd med institutionsföreståndarna 
• utarbeta verksamhetsberättelse för Fuktcentrum 
 
 

§ 8 



Administration 
Administrationen av Fuktcentrums verksamhet handhas mot ersättning, av den institution som 
föreståndaren tillhör. 
 

§ 9 
 
Verksamhetsår 
Fuktcentrums verksamhetsår sammanfaller med Lunds universitets budgetår. 
Verksamhetsberättelse avseende Fuktcentrums verksamhet skall utarbetas årligen. 

 
§ 10 

 
Stadgeändringar 
Ändringar av dessa föreskrifter fastställs av LTH:s styrelse efter förslag från Fuktcentrums 
styrelse. Vid stadgeändring skall, utöver styrelseledamöterna, även 1 representant för varje 
medlem i Fuktcentrum delta. Minst 2/3 av det samlade antalet deltagare skall rösta för 
ändringen och därefter skall ändringen godkännas i LTH:s styrelse. Vid beslutet skall minst 
hälften av styrelsens medlemmar vara närvarande. 


