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Kammarkollegiet 1979-06-12
Fastställda av Länsstyrelsen 1980-05-30

STIFTELSEN BOXHOLMS SKOLORS SAMFOND
Kammarkollegiet har genom permutaionsbeslut den 12 juni 1979 medgivit, att Boxholms
kommun till en samfond får sammanlägga 13 donationsfonder med skoländamål samt i
samband härmed bl a fastställt nya ändamålsbestämmelser.
Kommunen har därefter till länsstyrelsen anmält den nya samfonden samt uppgivit, att denna
avses träda i funktion den 1 januari 1980.
____________________
Länsstyrelsen beslutar härmed med stöd av lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser att under
länsstyrelsens tillsyn ställa Boxholms skolors samfond. Länsstyrelsen fastställer även stadgar
för samfonden enligt den lydelse som framgår av bilaga till detta beslut.
Av de 13 fonder som ingår i samfonden har på senare tid under länsstyrelsens tillsyn stått
endast följande två fonder:
Anna och August Anderssons donationsfond, Rinna (reg nr 449) ,
Boxholms skolfond (reg nr 1181).
För dessa fonder emotser länsstyrelsen slutredovisning t o m sista verksamhetsåret (1979).
För den nya samfonden emotser länsstyrelsen redovisning i vanlig ordning fr o m det första
verksamhetsåret (1980). Därvid kan lämpligen bifogat förslag till årsredovisning av samfonden
tjäna till ledning.
Lars Näslund

T F Rosengren
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STADGAR FÖR BOXHOLMS SKOLORS SAMFOND
§1
Samfonden har bildats genom sammanläggning av tretton donationsfonder med i huvudsak
ursprungligt ändamål att lämna hjälp och uppmuntran till barn i skolåldern och behövande
familjer.
De i samfonden ingående fondernas ursprungliga namn framgår av bifogad förteckning.
Därutöver finns för delfonderna upptagen donationsbok innehållande bland annat föreskrifter
som gällde för fonderna före sammanläggningen.
§2
Fondens benämning är Boxholms skolors samfond.
§3
Fonden förvaltas av skolstyrelsen. Förmögenhetsförvaltningen handhas av kommunkontorets
drätselavdelning.
§4
Av den årliga avkastningen av fonden skall minst 1/10 läggas till kapitalet.
§5
Fondens medel skall göras räntebärande genom insättning på bank eller placeras på sådant sätt
som med betryggande säkerhet ger bästa möjliga avkastning.
§6
Samfondens räkenskaper, som föras och avslutas per kalenderår, och dess förvaltning skall
årligen granskas av de för granskning av Boxholms kommuns förvaltning utsedda revisorer.
§7
För samfonden skall uppläggas en donationsbok, innehållande förteckning över de
donationsfonder, som ingår i samfonden och för fonden antagna stadgar. Varje år skall vid
medelsutdelning eller eljest på lämpligt sätt bekantgöras, vilka donationsfonder som ingår i
samfonden.
§8
Den för utdelning disponibla avkastningen av samfonden användes enligt beslut av
skolstyrelsen till förmån för skolelever från Boxholms kommun, företrädesvis för
-belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit
-belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid
skolan eller åt gymnastik eller idrott

-belöning åt elev som innehaft av skolan eller elevråd tilldelat förtroendeuppdrag
-stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola
-hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands
-studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för
eleverna gemensamt ändamål
-förvärv av materiel eller andra saker.
§9
Avkastningen får icke användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel.
Avkastning, som icke användes, skall reserveras för utdelning under kommande år.
§ 10
Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i fonden
ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt.
§ 11
Ändring av somfondens stadgar får ske endast efter godkännande av länsstyrelsen eller vid
ändring av fondens ändamål enligt bestämmelserna i permuationslagen.
§ 12
Samfonden skall stå under länsstyrelsens i Östergötlands län tillsyn.

