STADGAR
för
Sveriges Skeppsmäklareförenings Understödsstiftelse
fastställda den 20 december 1951, senast reviderade den 24 september 1997
§1
Stiftelsens benämning är Sveriges Skeppsmäklareförenings Understödsstiftelse.
§2
Stiftelsens uteslutande ändamål är att bereda understöd åt behövande personer, vilka enligt
Sveriges Skeppsmäklareförenings stadgar varit eller är valbara till ledamöter av föreningens
styrelse, eller är sådana personers efterlevande (maka eller make och minderåriga barn) och
att helt eller delvis bekosta utbildningsaktiviteter och utbildningsmaterial som skall komma
föreningens medlemmar och hos dem anställda personer till nytta.
§3
Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av samma ledamöter som
föreningens styrelse.
Styrelsen, som har samma ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare som
föreningen, skall ha sitt säte i Stockholm. Rörande styrelsens beslutförhet skall samma bestämmelser gälla som enligt föreningens stadgar för föreningens styrelse.
Stiftelsens firma tecknas av samma personer, som har rätt att teckna föreningens firma.
Vid sammanträde med styrelsen skall föras protokoll.
§4
Följande särskilda bestämmelser skall enligt donationsbrev av den 15 december 1944 gälla
beträffande
Claes David Forsmans Minne
Det donerade beloppet skall redovisas och förvaltas såsom en särskild fond och skall ränta å
beloppet läggas till kapitalet till dess detsamma uppnått en summa av tjugofemtusen (25.000)
kronor, som då blir fondens orubbliga kapital. Den ränta som därefter inflyter skall årligen användas till ändamål, som stiftelsens stadgar föreskriver.
§5

Gustaf Lindegrens Hedersfond

har under år 1947 tillskapats genom insamling bland föreningens medlemmar i samband med
skeppsmäklare Gustaf Lindegrens avgång från befattningen som ordförande i föreningen. För
denna fond gäller följande särskilda bestämmelser, vilka av skeppsmäklare Lindegren - i
enlighet med för insamlingen gällande föreskrifter - blivit fastställda genom av honom till
föreningen överlämnad handling av den 28 maj 1947.
1.

Fonden skall i stiftelsens räkenskaper särskilt redovisas och i likhet med stiftelsens övriga tillgångar förvaltas av dess styrelse.

2.

På stiftelsens styrelse skall ankomma att bestämma om placeringen av i fonden
ingående medel varvid endast den begränsning skall gälla att placering alltid skall ske
i goda aktier och/eller obligationer samt att någon del skall innestå hos säker bank mot
högsta gällande ränta.

3.

Fondens avkastning skall med följande reservationer användas till understöd och
bidrag enligt bestämmande av stiftelsens styrelse.

(a)

När fråga om utlämnande av understöd och utgivande av bidrag uppkommer, skall
stiftelsens övriga avkastningsmedel, som för ändamålet står till förfogande, i första
hand användas.

(b)

Minst en femtedel (1/5) av fondens avkastning skall årligen läggas till kapitalet, tills
detta uppgår till tjugofemtusen (25.000) kronor, samt därefter årligen minst en tiondel
(1/10) av avkastningen.
§6
Anders Anchérs Utbildningsfond

har under 1985 tillskapats med anledning av Anders Anchérs bortgång genom bidrag från
föreningens medlemmar, vänner och icke medlemsföretag. För denna fond gäller följande
särskilda bestämmelser:
1.

Fonden skall i stiftelsens räkenskaper redovisas särskilt och i likhet med stiftelsens övriga tillgångar förvaltas av dess styrelse.

2.

Fonden skall lämna bidrag i första hand för utbildningsändamål.

3.

Fondens avkastning skall - med iakttagande av bestämmelserna i 2. ovan - användas
till bidrag enligt bestämmande av stiftelsens styrelse.

Därest fråga uppkommer om bidrag, som ej ryms inom fondens avkastning, äger stiftelsens
styrelse - om särskilda skäl föreligger för bidrag - ta i anspråk även del av fondens kapital.
§7
Därest framdeles penningar eller värdepapper skulle komma att överlämnas till stiftelsen med
särskilda bestämmelser, skall dessa bestämmelser gälla såsom ingående i stiftelsens stadgar.

§8
Stiftelsens tillgångar skall under iakttagande av de särskilda bestämmelser, som kan vara
meddelade (§§ 4, 5 och 6), placeras på fördelaktigaste sätt under eftersträvande av största
möjliga trygghet mot förluster.
§9
Av den behållna avkastningen av de stiftelsens medel, för vilka särskilda bestämmelser inte
gäller, skall minst en tiondel varje år läggas till kapitalet, varefter återstoden får användas för
understöd eller bidrag enligt § 2. Den del av sålunda tillgängligt belopp, som inte utdelas,
skall kapitaliseras, eller, om styrelsen fattar beslut därom, reserveras till påföljande år.
§ 10
Stiftelsens räkenskaper skall avslutas för kalenderår.
Styrelsen skall för varje år upprätta och före den 15 februari påföljande år till revisorerna
överlämna berättelse över förvaltningen av stiftelsens angelägenheter.
§ 11
Revision av styrelsens förvaltning och räkenskaper verkställes av samma revisor som utsetts
för föreningen. Revisorerna äger rätt att när som helst inventera stiftelsens tillgångar samt
granska dess räkenskaper och handlingar. Revisorerna skall årligen före den 1 mars avge
skriftlig berättelse över revisionen.
§ 12
Styrelse- och revisionsberättelser för näst föregående år skall årligen framläggas vid ordinarie
föreningsmöte, som beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 13
Beslutas föreningens upplösning, skall stiftelsen likväl bestå och dess tillgångar överlämnas
till statlig myndighet, som kan befinnas villig att förvalta desamma och därav utdela
understöd respektive bidrag till personer, vilka enligt § 2 är därtill berättigade. Vid dylik
utdelning må även kapitalet användas. Sedan alla understödsberättigade avlidit, skall
stiftelsens tillgångar anslås till välgörande ändamål enligt bestämmande av landshövdingen i
Stockholms län.
§ 14
Så länge föreningen består får stiftelsen inte upplösas.
§ 15
Ändring av dessa stadgar får ske, om styrelsen fattar beslut därom och beslutet godkännes på
ordinarie föreningsmöte.

Ändring får dock inte ske av
1.

de bestämmelser vilka avser stiftelsens ändamål.

2.

bestämmelserna om användandet av stiftelsens tillgångar i fall av föreningens (och
därefter stiftelsens) upplösning.

3.

de särskilda bestämmelser, som gäller enligt §§ 4 och 5 härovan.

4.

de särskilda bestämmelser, som - om ytterligare donationer skulle komma att göras
(§6) - kommer att gälla för dessa samt

5.

bestämmelserna i denna paragraf.
§ 16

Denna stiftelse skall vara undantagen från sådan tillsyn och anmälningsplikt, varom stadgas i
lagen den 24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser, eller som eljest kan komma ifråga från myndighets sida.
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