Avskrift.

STADGAR
för
Martin Rinds stiftelse.
§1.
Denna stiftelse, vars namn är "Martin Rinds Stiftelse" och vars förmögenhet består av
medel, som direktören Martin Rind genom testamente den 2 mars 1952 anslagits för
stiftelsen, avkastningen av dessa medel samt egendom, som annorledes kan tillfalla
stiftelsen, skall stå under förvaltning av en styrelse, vars säte är i Stockholm.
§2.
Stiftelsens ändamål är att främja ett eller flera av följande ändamål:
barns och ungdoms 1a) vård, 1b) fostran och 1c) utbildning, vård av behövande
ålderstigna, sjuka eller lytta, samt vetenskaplig undervisning och forskning.
§3.
Stiftelsens styrelse skall bestå av tre här i riket bosatta svenska medborgare jämte en
suppleant för dem. Advokaten Bertil Ahrnborg och auktoriserade revisorn Rickard Elinder
äro enligt föreskrift i Rinds testamente ständiga ledamöter av styrelsen. Den återstående
ledamoten, som skall vara läkare, och suppleanten utses av Ahrnborg och Elinder för tre
år i sänder. Om styrelseledamot eller suppleant avlider eller eljest blir förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag, skall ersättare utses av styrelsen, varje gång för tre år i sänder.
§4.
Till styrelsens sammanträden skola samtliga ledamöter kallas; om någon av dem
anmäler förfall, skall suppleanten kallas. Styrelsen är beslutsför, när två ledamöter äro
tillstädes och om beslutet ense.
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som undertecknas av minst två av de
i sammanträdet deltagande ledamöterna.
§5.
Ledamot av styrelsen äger ej deltaga i behandlingen av frågor rörande avtal mellan
honom och stiftelsen. Ej heller må han deltaga i behandlingen av frågor om avtal mellan
stiftelsen och tredje man, där han i frågan äger ett väsentligt intresse, som kan vara
stridande mot stiftelsens.
Vad sålunda föreskrivits äger motsvarande tillämpning beträffande gåva från stiftelsens
sida, så ock beträffande rättegång eller annan talan mot styrelseledamot eller tredje
man.
§6.
Skriftlig handling, som utfärdas å stiftelsens vägnar, skall undertecknas med stiftelsens
namn och underskrift av den eller dem inom styrelsen, som av styrelsen bemyndigats
teckna stiftelsens firma. Så länge Ahrnborg och Elinder tillhöra styrelsen, skall stiftelsens
firma tecknas av dem i förening.

§7.
Av den behållna avkastningen av stiftelsens förmögenhet skall årligen tio procent läggas
till stiftelsens kapital. Återstoden får användas till fullföljande av stiftelsens ändamål.
När synnerliga skäl därtill äro, äger styrelsen till fullföljande av stiftelsens ändamål
jämväl förfoga över stiftelsens kapital.
§8.
Stiftelsens räkenskaper skola avslutas den 31 december varje år och därvid fastställes
det belopp, som står till förfogande för fullgörandet av stiftelsens ändamål. Styrelsen bör
snarast möjligt efter bokslutets fastställande sammanträda för att besluta om vinstens
disposition.
Medel, som kunna utdelas, må i den mån de icke komma till omedelbar användning,
fonderas för framtida utdelning.
§9.
Stiftelsens räkenskaper skola för varje år granskas av en av styrelsen utsedd
auktoriserad revisor, som har att till styrelsen avgiva yttrande över granskningen.
§10.
Stiftelsens kapital bör huvudsakligen placeras i börsnoterade aktier och / eller
obligationer, efter styrelsens bedömande.
§11.
Styrelsen äger ett fastställa skäliga arvoden för det arbete dess ledamöter hava med
stiftelsens förvaltning, ävensom att i övrigt besluta om de utgifter i förvaltningen, som
finnas erforderliga.
§12.
Stiftelsen skall icke stå under sådan tillsyn och anmälningsplikt, varom stadgas i lagen
den 24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser.

Stockholm den 10 oktober 1954.
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