Stadgar för Brit af Klerckers ungdomsfond
§1
Stiftelsen Brit af Klerckers ungdomsfond är grundad av Göran af Klercker till minne av hans dotter
Brit af Klercker, som avled den 14 augusti 1942. Ändamålet med stiftelsen är dels att i form av
stipendier främja ungdoms fostran och utbildning, dels ock att lämna understöd till behövande
sjuka, vilka lida av tuberkulos. Företräde till stipendier och understödsbidrag skall lämnas dem som
är bosatta inom Sollentuna kommun efter ansökan av dem själva, målsmän eller läkare. Skulle det
befinnas att stiftelsens avkastning förslår till ytterligare utdelning, skall jämväl inom Stockholms
län bosatta tbc-sjuka kunna erhålla understöd ur fonden.
§2
Av den årliga avkastningen från stiftelsens kapital skall en fjärdedel läggas till kapitalet och
återstoden användas av stiftelsens styrelse för under §1 nämnda ändamål. Styrelsen äger därvid för
varje särskilt fall bestämma till vilka personer samt till vilket belopp medel skall utgå ävensom att
anslag skall utgå under flera på varandra följande år.
Kapitalet må icke tagas i anspråk.
§3
Stiftelsens räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderåret.
§4
Stiftelsens angelägenheter skall handhavas av en styrelse med säte i Sollentuna kommun. Styrelsen
skall bestå av tre ordinarie ledamöter med tre ersättare, alla utsedda för fyra år i taget. Sollentuna
församlings kyrkoråd, Sollentuna kommuns utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd och Sollentuna
kommuns socialnämnd utser vardera en av de tre ordinarie ledamöterna jämte ersättare för denne.
Mandatperioden för styrelseledamöterna skall överensstämma med kyrkofullmäktiges respektive
kommunfullmäktiges mandatperioder.
§5
Styrelsen utser inom sig ordförande. Styrelsens sammanträden skall hållas, då ordförande finner att
stiftelsens angelägenheter föranleder därtill eller någon av styrelsens övriga ledamöter för visst
ändamål så påfordrar.
Ordföranden bestämmer tid och plats för styrelsens sammanträden och ombesörjer att styrelsens
ledamöter blir skriftligen kallade till sammanträde minst en vecka i förväg.
Ärende som ej anges i kallelsen må ej företagas till avgörande med mindre samtliga närvarande är
ense därom.
Vid styrelsens sammanträde skall protokoll föras. Protokollet skall underskrivas av ordföranden och
en av de övriga styrelseledamöterna.
För fattande av beslut fordras att styrelsen är fulltalig. Beslut fattas med enkel majoritet
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§6
På styrelsen ankommer särskilt att besluta om placering av stiftelsens tillgångar, vilka skall vara
anbragta sålunda att erforderlig trygghet finns för deras bestånd och skälig avkastning erhålles.
För varje kalenderår skall styrelsen avgiva förvaltningsberättelse, vari intages vinst- och
förlusträkning för året samt balansräkning per den 31 december.
§7
Till sitt biträde äger styrelsen anställa den arbetskraft som styrelsen må finna erforderlig för
bokföring, protokollföring m m.
Styrelsens ledamöter äger åtnjuta skäligt arvode.
§8
Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall granskas av två revisorer av vilka en är
auktoriserad, den auktoriserade utsedd av Sollentuna församlings kyrkoråd och den andre av
Sollentuna kommuns utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd. Revisorerna utses för fyra år i sänder
för samma mandatperiod som för kyrkofullmäktige respektive kommunfullmäktige. Revisorernas
arvode fastställes av styrelsen.
§9
Räkenskaperna och styrelsens förvaltningsberättelse skall före utgången av februari månad
överlämnas till revisorerna, som har att avge sin revisionsberättelse senast den 31 mars.
§10

utgår, obsolet på grund av lagändring

§11
Stiftelsens värdehandlingar skall vara nedsatta i öppet förvar hos Svenska Handelsbankens
notariatavdelning. I enlighet med av styrelsen fattade beslut skall notariatavdelningen verkställa
utbetalning av stipendier och understöd, styrelse- och revisorsarvoden samt arvoden till stiftelsens
övriga eventuella befattningshavare.
§12
Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen om tillsyn över stiftelser.
§13
Ändring av dessa stadgar beslutas – efter hörande av Sollentuna kommuns socialnämnd och
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd – av Sollentuna församlings kyrkofullmäktige i de delar av
stadgarna som icke berör stiftelsens ändamål.
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