Sammanställning av handlingar/åtgärder gällande stipendiefonden
För att få en överblick över frågan om stipendiefondens stadgar har jag sammanfattat vad som
hittats i olika handlingar:
Stadgar Studiefonden
§ 1 Fondens ändamål var att lämna studiebidrag till medlemmar.
§ 2 10 % av räntan skulle tillföras kapitalet.
§ 8 Skulle föreningen upplösas så skulle medlen lämnas till annan institution att disponeras i
enlighet med stadgarna.
Motion till årsmötet 1974.03.16
Motionärerna ansåg att understödsfonden inte nyttjades och att det sannolikt berodde på
utbyggd socialförsäkring. Därför ville de avveckla understödsfonden, föra över medlen till
studiefonden och samtidigt byta namn på den fonden till stipendiefonden.
Årsmötesprotokoll 1974.05.13
I § 8 a framgår att årsmötet beslutade ge styrelsen ”i uppdrag att ansöka om att
understödsfonden slopas och att innestående medel överförs till studiefonden”. Samtidigt
skulle styrelsen ”ansöka om att studiefonden får ändra namn och kallas stipendiefond” samt
att styrelsen fick ”i uppdrag att utarbeta förslag till nya stadgar att föreläggas vid nästa
årsmöte”.
Skrivelse 1974.10.17
Skrivelse till föreningen från Kammarkollegiet.
Skrivelse 1975.01.03
Föreningens kassör lämnar ett svar till Kammarkollegiet, Dnr 1654/74
Årsmötesprotokoll 1975.06.09
I § 13 beslutades att bordlägga frågan till nästa årsmöte.
Kammarkollegiets beslut 1976.04.29
Enligt handlingen framgår att föreningen redan 1974.10.04 lämnat en skrivelse till
Kammarkollegiet. Skrivelsen var en hemställan om permutation av Understödsfonden och
Studiefonden. Denna hemställan kompletterades 1975.11.25 med innebörd att fonderna skulle
läggas amman till en samfond. Länsstyrelsen i Stockholm hade yttrat sig i ärendet 1975.01.27.
Beslut:
”Kammarkollegiet medger att de båda fonderna får läggas samman enligt det framlagda
förslaget och att avkastningen, sedan minst 10 procent därav årligen lagts till kapitalet, får
användas för angivet ändamål.
Kollegiet föreskriver dock
att avkastningen inte får användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel
och att av stadgarna för samfonden skall framgå att den bildats av ifrågavarande två fonder.”

Två stadgeförslag hos Kammarkollegiet
I den ena anges att en av årsmötet bestämd del av medlemsavgiften + 10 % av räntan ska
tillföras fonden.
I den andra anges inget om att tillföra medel till fonden förutom att det i mejlsvar från
Kammarkollegiet anges att det är skrivet för hand i ett av förslagen att 10 % av avkastningen
ska tillföras.
Styrelseprotokoll 1976.05.09
I § 6 d framgår att styrelsen beslutade bordlägga frågan om stipendiefonden till nästa
sammanträde eftersom svar från Kammarkollegiet inte hade inkommit.
Årsmötesprotokoll 1976.05.31
I § 9 a beslutade årsmötet att godkänna förslaget på nya stadgar.
Styrelseprotokoll 1977.05.22
I § 10 anges att det har inkommit svar från Länsstyrelsen som fastställt stipendiefondens
stadgar.
Svar från Kammarkollegiet 2017.02.28
Handläggaren på Kammarkollegiet gör bedömningen att det är den version där det finns en
handskriven anteckning om att tillföra 10 % av avkastningen som är det gällande förslaget.
Stadgar (okänt årtal)
I stadgarna benämns föreningen som Föreningen Föreståndare inom Social Service, vilket ger
en antydan om att dessa är vad som gällt efter namnbytet 1978. Stadgarna innehåller det som
Kammarkollegiet skrev i sitt beslut:
§ 1 att fonden har bildats av understödsfonden och stipendiefonden.
§ 3 att 10 % av avkastningen årligen ska tillföras kapitalet.
Mejl angående nedläggning och nya stadgar mars 2018
På fråga om stadgarna med okänt årtal ovan kan anses vara de gällande stadgarna, svarar
Kammarkollegiet nekande. Vidare skriver handläggaren att ändamålet ska ändras så lite som
möjligt, men det ska gå att tillämpa. Alltså kan vi inte skriva att de som kan ta del av fonden
ska vara medlemmar i föreningen vid föreningens upplösande.
Arbetsgruppen har tolkat detta som att förändringarna bör ske i två steg:
Först ändra så att det blir ett nytt och tydligare syfte.
Vid nedläggning ändra vilka som kan ansöka om stipendier.
Styrelsens förslag till årsmötet 2019
Till årsmötet 2019 lämnade styrelsen förslag om förändrat och förtydligat syfte av fonden
(steg 1). Förslaget blev dock föremål för diskussion under årsmötet så att förslaget återtogs.
Vad har hänt sedan årsmötet 2019?
Ny kontakt har tagits med Centralförbundet för socialt arbete, CSA. (För tidigare redovisning,
se bilaga 3, årsmötesprotokoll från 2017.) CSA ställer sig positiva till att överta kvarvarande
medel och tillföra dem till sitt kapital, och att då införa stipendievillkor så att även förkovran
inom social omsorg ska ingå i deras stipendier. Anledningen till att de erbjuder att överta

medlen som ingående i det kapital de redan har, är att det med nuvarande stiftelselag (SFS
2019:889) kräver mycket administration och att det skulle bli ytterst lite medel till utdelning
med en sådan modell. Enbart CSA:s auktoriserade revisorer tar 10 000 kr för att granska en
stiftelse.
Stipendiefondens styrelse har också arbetat med förslag till förändrade stadgar för
stipendiefonden.
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