”Bilaga 5 till protokoll fördt vid Svenska Pappers- och
Cellulosaingeniörsföreningens möte den 23 och 24 febr. 1912”
FÖRSLAG
TILL STADGAR FÖR
SVENSKA PAPPERS- och CELLULOSAINGENIÖRSFÖRENINGENS
UNDERSTÖSFOND

§ 1.
Understödsfonden bildas af inträdesafgifterna för i
föreningen ingående nya medlemmar samt af andra medel,
hvilka kunna tillföras understödsfonden. Det antages att
förmögna föreningsmedlemmar vid märkesdagar eller eljest,
då de känna sig manade till välgörenhet, skola ihågkomma
understödsfonden med större eller mindre gåfvor.
§ 2.
Ändamålet med fonden är att af densammas afkastning
skall kunna lämnas tillfälligt understöd till:
Föreningsmedlemmar, hvilka iråkat svårigheter och
sakna nödiga penningmedel för sin utkomst och äro i verkligt behof af understöd, förutsatt anledningen härtill ej
är dåligt handlingssätt. Särskildt afseende skall fästas
vid det förhållandet om genom en hjälp från föreningens
sida möjlighet kan beredas föreningsmedlem att erhålla
lönande verksamhet och hjälpens storlek afpassas därefter.
Föreningsmedlemmars efterlefvande vid deras frånfälle
om deras hustrur eller barn befinna sig uti bekymmersamma
omständigheter.
Förutsättning för att sådan hjälp skall lämnas, som angifves i förenämnda båda fall, är att vederbörande varit
medlem af föreningen under minst två år.
Vissa föreningens behof, se § 5.

§ 3.
Understödsfonden delas i tvenne afdelningar:
En grundfond, som bildas af inträdesafgifterna och de
medel, som därtill skänkes eller öfverföres till
dispositionsfonden.
En dispositionsfond, som mottager ränteafkastningen af
grundfonden och de medel som till densamma skänkes.
§ 4.
Från grundfonden får ej något belopp afhändas, så
länge föreningen existerar.
Grundfondens tillgångar skola placeras:
dels på deposition i en säker bank,
dels i räntebärande statsobligationer eller bankgaranterade
inteckningar.
dels kunna föreningsmedlemmar erhålla amorteringslån ur
grundfonden om disponibla tillgångar finnas, om styrelsen
med 2/3 majoritet godkänner de erbjudna säkerheterna och
föreningen på allmänt möte godkänner styrelsens förord
för lånet. Ränta skall vara den vid tiden för fyra månaders
depositioners gällande bankräntan.
I och för omplacering af på deposition insatta medel
genom inköp af obligationer m. m. kan på någon tid till
dess sådan omplacering med fördel låter sig göra, uppsagda och utbetalade depositionsmedel få bankplaceras på
upp- och afskrifningsräkning.
Obligationer och lånereverser med tillhörande säkerhetspapper skola öfverlämnas till och förvaltas af den
banks notariatafdelning, som föreningen använder, och

skola ej kunna utlämnas eller på något sätt användas
utan ett styrelsens föregående beslut.
§ 5.
Dispositionsfonden insättes på sparkasseräkning. Om
dispositionsfonden öfverskrider 1000 kr., kan styrelsen
till föreningen å ordinarie februarimötet hemställa och
föreningen besluta om att öfverskottet eller del däraf antingen
öfverföres till grundformen eller får disponeras för någon för
föreningens verksamhet och utveckling särdeles viktig
angelägenhet, hvartill eljest medel saknas, resp. reserveras för sådana utgifter eller för resestipendier.
§ 6.
Ansökan om understöd inlämnas till styrelsen med angifvande af skälen därtill och bör densamma vara vitsordad af 2 föreningsmedlemmar.
Styrelsen kan dock, om ömmande skäl föreligga, lämna
understöd utan ansökan, om den finner förhållandena vara
sådana att hjälp bör lämnas. Detta gäller i synnerhet då
en snar hjälp till en afliden föreningsmedlems familj är
behöflig.
§ 7.
Understöd till föreningsmedlem, om hvilken förutsättas
kan, att han senare och under bättre förhållanden kan
erhålla lönande arbete, utlämnas som lån mot revers och
löpande 5% ränta med en amortering som styrelsen anser
skälig, dock ej öfver fem år från den tid, då låntagaren fått
aflöning.
§ 8.
Föreningens styrelse handhafver och ansvarar för understödsfonderna och lämnar å februarimötet redogörelse

till föreningen för förvaltningen. Föreningens revisorer
skola granska räkenskaperna i samband med granskningen
af föreningens öfriga räkenskaper.
Styrelsen kan inom sig utse ett utskott för den direkta
skötseln af fonderna.
§ 9.
Dessa stadgar kunna ändras på samma sätt och i samma
ordning, som föreningens allmänna stadgar, men ej så att
de komma i strid mot de senare.
Ifall styrelsen finner någon ändring vara af brådskande natur kan den till föreningen å februarimötet göra hemställan om sådant beslut. Förslaget härtill bör då minst
en månad förut vara meddeladt i föreningens organ eller
föreningsmedlemmarna genom cirkulär vara därom underrättade. Bifalles därefter förslaget af minst ¾ af de å mötet
närvarande, blir det gällande till efterlefnad.
§ 10.
Om föreningen upplöses, skola understödsfonderna öfverlämnas till Svenska Teknologföreningen eller annan
lämplig förening eller institution, som vill åtaga sig
förvaltningen däraf. Afkastningen af understödsfonden
bör därefter användas till behöfliga understöd åt behöfande f.d. föreningsmedlemmar med företräde, och sedermera till andra teknici inom pappers-, cellulosa- eller
trämasseindustrierna. Närmare bestämmelser om öfverlåtelse
af fonden beslutas å samma möte, hvarå beslut om föreningens
upplösning definitivt fattas.
-----------------------Text i rött är inskrivit efter tillägg i styrelseprotokoll 1912.
Text i beige färg är upphävt enligt beslut från
Kammarkollegiet 2018.

