Stiftelsen Ekmansminnet
Stadgar
§1
Stiftelsen har bildats av medel, vilka av Svenska Pappers- och Cellu lo sa in gen iörs för eningen insamlats
till minne av sulfitcellulosans svenska uppfinnare, ingenjör C.D. Ekman, och vilka av föreningen anslagits
till att under namn av ”Stiftelsen Ekmansminnet” fortfarande tjäna ändamål som i § 2 angivas.
Fonden förvaltas av SPCIs styrelse.
§2
Stiftelsen har uteslutande till ändamål att främja och organisera teknisk-vetenskaplig forskning inom
pappers- och pappersmasseindustrierna eller dessa industrier närgränsande områden genom att utdela
forskningsunderstöd eller belöningar för självvalda eller av styrelsen angivna tekniskt-vetenskapliga
undersökningar eller utredningar, genom att bestrida kostnaderna för tryckning och utgivning av teknisktvetenskapliga publikationer eller genom att på annat sätt verka för främjandet av teknisk-vetenskaplig
forskning inom pappers- och pappersmasseindustrien.
Stadgarna får ej ändras därhän, att stiftelsens ändamål blir annat, än vad som härovan stadgats.
§3
Stiftelsens medel skall i räkenskaperna bokföras dels som en grundfond, vari kapitalet vid bildandet den
18 september 1943, kronor 57.000 ingår, dels som en dispositionsfond, som mottager avkastningen av
Stiftelsens hela kapital samt till Stiftelsen donerade eller eljest inkommande medel.
Om dispositionsfonden överstiger 15.000 kronor, kan nämnden besluta att överföra överskottet eller del
därav till grundfonden. Grundfondens kapital får ej minskas.
Rörande räkenskapernas avslutning och revision gäller, vad härom i SPCIs stadgar §§ 7 och 10
bestämmes. Revisorerna äro desamma som för föreningen.
§4
Sedan löpande utgifter för stiftelsens förvaltning utgått, må fondernas avkastning jämte stiftelsens övriga
inkomster varje år helt tagas i anspråk för i § 2 angivna ändamål eller ock delvis tillföras grundfonden.
SPCIs styrelse bestämmer om placering av stiftelsens kapital, varvid god avkastning skall eftersträvas utan
att därför rimliga säkerhetskrav eftersättes.
§5
Ändring av dessa stadgar inom ramen för vad som stadgats i § 2, kan efter förslag av SPCIs styrelse
beslutas på föreningens ordinarie årsmöte, men skall beslut för att bliva gällande stadfästas på näst därefter
följande årsmöte eller extra möte med minst 3/4 av alla avgivna röster. Såväl aktiv som passiv medlem
äger därvid en röst. Ändring av § 2 och denna paragraf kan dock icke ske.
§6
Upplöses Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen, skall dock Stiftelsen Ekmansminnet alltjämt bestå och dess verksamhet fortsätta. SPCI skall före upplösningen utse ny huvudman för stiftelsen.
§7
Därest i en framtid stiftelsens ändamål ej längre skulle äga aktualitet, må dess styrelse avgiva förslag till
Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningens ordinarie årsmöte om stiftelsens upplösning. För att
beslut om upplösning skall gälla, fordras stadfästelse på näst därefter följande årsmöte eller extra möte.
Om SPCI, eller huvudman som enligt § 6 trätt i dess ställe, upplöses, beslutar nämnda huvudman dessförinnan i samråd med länsstyrelsen i Stockholms län om stiftelsens upplösning.

