Livsfonden
Stadgar
§1
SPCI Livsfond skall lämna Föreningen ekonomiskt underlag till förverkligande av de mål, som Föreningen
för sig uppställt.
Fonden skall söka möjliggöra för Föreningen
– att effektivt sammanlänka aktuella vetenskapliga rön med näringslivets möjligheter och behov.
– att noga följa den tekniska och ekonomiska utvecklingen av de svenska industrierna för tillverkning av
massa, papper och kartong samt till dessa anknutna grafiska industrier och industrier avseende förpackning,
förädling och konvertering.
– att studera rationaliseringens framsteg och verka för dessas omsättande i fabriksdrift.
– att stimulera intresset för lösande av kemiska, biologiska, fysikaliska, mekaniska, psykologiska problem
och problem rörande kraft, belysning, värme, transporter m. m. av värde för ovannämnda industrier
– att insamla aktuellt studiematerial för medlemmar, som önska företaga resor i in- och utlandet.
– att insamla även annat studiematerial, som har samband med medlemmarnas dagliga arbete.
– att skapa en sammanhängande bild av den historiska utvecklingen inom ovannämnda industrier genom
insamling av redogörelser från olika tidsperioder.
– att göra dessa och andra värdefulla utredningar och sammanställningar på lämpligt sätt tillgängliga för
Föreningens medlemmar och andra intresserade.
– att verka för nordiskt samarbete och uppehållande av kontakt med utländska kolleger.
– att bidraga till utländska studieresor.
– att skapa intresse för utbildning av ingenjörer, arbetsledare och arbetare inom ovannämnda industrier
genom uppehållande av kontakt med högskolor, andra tekniska utbildningsanstalter, sammanslutningar och
tillverkare samt genom utgivande av handböcker och andra lämpliga publikationer.
– att anskaffa skickliga föreläsare vid Föreningens möten och att insamla material för dessa möten.
– att stödja kommittéarbetet inom Föreningen.
– att genom bidrag till stipendier och belöningar verka för de ovannämnda svenska industriernas utveckling.
– att hålla den kamratliga andan och samarbetsviljan hög inom Föreningen.
– att anskaffa och upprätthålla lämpliga lokaler för bedrivande av Föreningens verksamhet.
– att befordra varje nyttigt arbete i enlighet med Föreningens stadgar.
§2
Fonden förvaltas av SPCI:s styrelse.
Fonden uppdelas i en grundfond och en dispositionsfond. Grundfonden utgöres av fondens kapital vid årsskiftet 1949/50 och kan ökas genom gåvor, avsättningar till fonden eller på annat sätt. Kapital, som under
året tillföres fonden, ingår i dess grundfond, såvida icke medel donerats för särskilt angivet ändamål.
Avkastningen å grundfonden jämte högst 1/10 av denna får årligen användas såsom dispositionsfond. Efter
styrelsens förslag kan Föreningen på årsmöte besluta om överförande av större del av grundfonden till
dispositionsfonden. Vid årets slut resterande dispositionsfond bör tillföras grundfonden.
Styrelsen bestämmer om placering av fondens kapital, varvid god avkastning skall eftersträvas utan att
därför rimliga säkerhetskrav eftersättes.
§3
Ändring av dessa stadgar kan beslutas efter enahanda grunder, som gälla för SPCI stadgar.
§4
Upplöses Föreningen, skola de möten, som härom bestämma, jämväl avgöra om dispositionen av denna
fond och gäller beträffande röstning de bestämmelser, som vid tillfället gälla för upplösning av Föreningen.

