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Denna bilaga innehåller kopior på stadgar till fonder och stiftelser knutna till 
Skogshögskolans studentkår. 
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Kapitel 1 – Gemensamma stadgar för samlingsfonden 

Antagna 21 oktober 1964 

§1.1 I den gemensamma Samlingsfonden äger endast av Skogshögskolans 
Studentkår förvaltade fonder förvärva andelar. 

 
§1.2 Fondandel lyder på nominellt kr 1000:-. Nyinträdande andelsägare skall 

för förvärvad andel erlägga det pris per andel, som vid inträdostillfället 
motsvara fondens samtliga tillgångar delat med antalet då utelöpande 
andelar. 

 
§1.3 Fondens medel skall placeras i värdepapper som anses säkra, på sådant 

sätt, att en rimlig avkastning såvitt möjligt kombineras med skydd mot 
penningvärdets fall. 

 
§1.4 Fonden må ej upptaga lån, ej heller må dess tillgångar pantförskrivas för 

gäld. 
 

§1.5 Fondens tillgångar skall vara deponerade hos affärsbanks 
notariatavdelning. 

 
§1.6 Frågor rörande placering av likvider för nya andelar, omplacering av 

värden och försäljning därav handlägges av ett av andelsägarna utsett 
placeringsråd. 

 
§1.7 Andelar i fonden är icke överlåtbara, utan kan endast inlösas hos fonden 

till dagsvärde. I sådant fall bör uppsägningen ske minst fyra dagar före 
den dag, då utbetalningen önskas. 

 
§1.8 Kårens skattmästare skall sköta Samlingsfondens bokföring och 

redovisning. 
 

§1.9 Frågor om ändring av eller tillägg till dessa stadgar behandlas i enlighet 
med bestämmelserna i kårstadgarna. 
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Kapitel 2 – Stadgar för Skogshögskolans studentkårs fond 

§2.1. Fonden är avsedd att användas för större investeringar i projekt av för 
kåren gagnelig art. En långsiktig effekt bör eftersträvas och det är en 
fördel om även tidigare kurser kan dra nytta av investeringen. 

 
§2.2. Fonden förvaltas av Skogshögskolans studentkårs styrelse under 

överseende av kårrådet. Särskilda räkenskaper skall föras över fondens 
medel av kårens skattmästare. Räkenskapsåret sammanfaller med 
studentkårens verksamhetsår. 

 
§2.3. Beslut om uttag och användning av fondmedel fattas av kårmötet 

 
§2.4. Fondens medel skall placeras i studentkårens samlingsfond. 

 
§2.5. Fondens räkenskaper skall före studentkårens ordinarie årsmöte granskas 

av kårens revisorer. Revisorerna skall avgiva revisionsberättelse över 
granskningen och framlägga förslag till kårmötet beträffande 
ansvarsfrihet för förvaltaren. 

 
§2.6.  Skulle studentkårens verksamhet i nuvarande form upphöra, skall 

kårrådet tillsammans med studentkårens inspektor besluta hur fondens 
medel ska disponeras. 

 
 

§2.7. Ändringar av eller tillägg till dessa stadgar kan beslutas av minst tre 
fjärdedelar av de angivna rösterna på två kårmöten. Dessa skall hållas 
under två på varandra följande terminer och det ena skall vara ordinarie 
kårmöte. För att stadgeändring skall vinna giltighet fordras stadsfästelse 
av kårrådet. 

 
 

Kapitel 3 – Stadgar för Skogshögskolans studentkårs resursfond 

§3.1 Ändamål 
Fondens ändamål är att verka resultatutjämnande över tiden då 
studentkårens bokslut är negativt, att använda för större investeringar av 
långsiktig och för studentkåren gagnelig art samt att utdelas som 
resestipendium till enskilda medlemmar av studentkåren. 

 
§3.2 Förvaltning 

Fonden förvaltas av Skogshögskolans studentkår och redovisas bland 
studentkårens fonder. Räkenskapsåret sammanfaller med studentkårens. 
Fondens medel skall vara placerade i samlingsfonden. 
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§3.3 Fondutökning 
Fonden kan utökas efter kårmötets beslut genom överföring av överskott 
uppkomna i studentkårens verksamhet samt genom donationer. 

 
§3.4 Fonduttag 

Såväl fondens kapital samt avkastning kan, efter beslut av styrelsen, 
användas för i § 3.1 avsett ändamål, resestipendium undantagna. För 
resestipendium får högst halva fondens årliga avkastning, efter avdrag för 
kostnader för fondens förvaltning, användas. Beslut om utdelning av 
resestipendium tas av studentkårens styrelse. 

 
 

Kapitel 4 – Stadgar för Jaktvårdsföreningens rikstenfond 
 

§4.1 Jaktvårdsföreningens Rikstenfond vid Skogshögskolans Studentkår i Umeå 
har bildats genom medel från vinsten vid försäljning av fastigheten 
Riksten 11:7, den 5/11 1998. 

 
§4.2 Fondens ändamål är att stödja Skogshögskolans studentkårs 

Jaktvårdsförenings långsiktiga verksamhet. 
 

§4.3 Hela eller delar av kapitalet kan nyttjas i enlighet med § 4.2 
 

§4.4 Fonden förvaltas av Jaktvårdsföreningens styrelse som även beslutar om 
utdelning. Fondens räkenskapsår skall sammanfalla med Skogshögskolans 
studentkårs samlingsfonds räkenskapsår. Planerade uttag skall redovisas 
och godkännas tillsammans med Jaktvårdsföreningens budget. 

 
§4.5   Jaktvårdsföreningens styrelse har rätt att vid oförutsägbara händelser av, 

för jaktvårdsföreningen stor betydelse, fritt disponera fondens avkastning 
från tidigare år. 

 
§4.6 Fonden kan utökas efter Jaktvårdsföreningens styrelses beslut genom 

donationer. 
 

§4.7 Ändringar och tillägg till stadgarna kan efter förslag från 
Jaktvårdsföreningens styrelse beslutas av två på varandra följande 
kårmöten. 
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Kapitel 5 – Stadgar för Skogshögskolans Jaktvårdsförenings 
jakt- och viltvårdsfond 

§5.1. Fonden är avsedd att användas för jakt- och viltvårdande ändamål i 
föreningens regi och på för denna disponibla marker. 

 
§5.2. Fondens storlek skall vid ingående av nytt jaktår vara minst 1500 kr. 

 
§5.3. Beslut om uttag och användning av fondmedel fattas av 

Jaktvårdsföreningens styrelse. 
 

§5.4. Fondmedlen bör placeras på bästa räntabla sätt utifrån förutsättningarna. 
 

§5.5. Teckningsrätt till bankbok skall innehavas av Jaktvårdsföreningens kassör. 
 

§5.6. Ändringar av eller tillägg till dessa stadgar skall beslutas med minst tre 
fjärdedelar av angivna rösterna på två av Jaktvårdsföreningens möten. 
Dessa skall hållas under två på varandra följande terminer och ett skall 
vara ordinarie årsmöte. 

 
 

Kapitel 6 – Stadgar för Seniorföreningens fond 

Antagna 22 mars 1972 

§6.1 Fonden instiftades 7 februari 1944, varvid bestämdes, att de av 
studentkårens passiva medlemmar inbetalade medlemsavgifterna skall 
avsättas till en fond, ”passiva medlemmars stipendie- och 
understödsfond”, med ändamål att utdela stipendier till studentkårens 
medlemmar samt ekonomiskt stödja studentkåren i dess arbete. 

 
§6.2 Kårrådet beslutar om storleken på de medlemsavgifter som skall 

inbetalas. 
 

§6.3 Fonden förvaltas av studentkårens styrelse, som är skyldig att årligen 
redovisa densamma inför kårrådet och kårmötet. Räkenskapsåret 
sammanfaller med studentkårens. Räkenskaperna revideras av 
studentkårens revisor och en av kårrådets ledamöter. 

 
§6.4 Kårrådet beslutar om utdelning av stipendier och övriga bidrag ur  fonden. 

Av fondens årliga avkastning, jämte under året inbetalade 
medlemsavgifter, må efter avdrag för fondens omkostnader högst 90 
procent disponeras för utdelning. Återstoden skall tillföras fonden. Om 
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särskilda skäl föreligger må fondens kapital nyttjas efter enhälligt beslut 
av samtliga medlemmar i kårrådet. 

 
§6.5 Studiestipendierna kungörs senast 1 mars att sökas före 1 april. Kårrådet 

beslutar om utdelning av ett eller flera stipendier vid sitt därpå följande 
höstsammanträde efter förslag av studentkårens styrelse. Utbetalning 
skall ske samma höst. Studerande som vid ansökningstillfället tillhör 
tredje årskursen, MK, äger företräde till detta stipendium. 

 
§6.6 Berättigad till detta stipendium är aktiv medlem av studentkåren som 

befinnes vara i behov av understöd. Viss hänsyn skall också tas till 
studieresultat. Innehav av detta stipendium skall ej hindra tilldelning av 
annat stipendium vid fakulteten för skogsvetenskap vid SLU. 

 
§6.7 Ändring av eller tillägg till dessa stadgar fastställs av kårrådet. 

 
 

Kapitel 7 – Stadgar för Ruth och Carl Callins donationsfond 

Antagna 18 oktober 1979 samt reviderade 2014 

§7.1. Fonden har bildats genom en särskild donation till Skogshögskolans 
Studentkår från syskonen Ruth och Carl Callin. 

 
§7.2. Fonden förvaltas av Skogshögskolans Studentkårs styrelse efter hörande 

av Kårrådet. Dess medel placeras på betryggande sätt och göres 
räntebärande. Rätt att teckna fonden har endast två samtidigt av tre 
därtill utsedda ledamöter i Studentkårens styrelse. 

 
§7.3. Fondens förvaltning granskas av två av Studentkåren utsedda revisorer. 

Dessa skall i god tid före kårens ordinarie höstsammanträde avgiva 
revisionsberättelse över granskningen och framlägga förslag beträffande 
ansvarsfrihet för förvaltningen. 

 
§7.4. Av fondens årliga avkastning skall 1/10 läggas till fondkapitalet och 

resten, sedan kostnader för fondens förvaltning och försäkringar av enligt 
testamente erhållet lösöre gäldats, gå till studiestipendier åt 
Studentkårens medlemmar. 

 
§7.5. Stipendiernas antal och storlek bestämmes av tillgången på 

stipendiemedel och behovet av stipendieunderstöd. Stipendier utses 
efter ansökan enligt §7.6 och §7.7 av Studentkårens styrelse och kårens 
inspektor. Om någon av dessa själva är sökande till stipendium ersättes 
han enligt de övrigas val av annan kårmedlem, som nominerats ut tredje 
årskursen. 
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§7.6. Stipendierna ledigförklaras före den 1 mars att sökas av medlem i 
Studentkåren senast den 1 april och utdelas i slutet av vårterminen. När 
stipendiater utses lämnas regelmässigt företräde till studerande vid tredje 
årskurs. 

 
§7.7. Av ansökan skall framgå den sökandes ekonomiska ställning, sociala 

förhållanden och övriga uppgifter, som den sökande önskar åberopa. 
Uppgifter skall även lämnas om studieresultat. 

 
§7.8. För att ändring eller tillägg till dessa stadgar skall kunna ska fordras, att 

förslag framlägges och med minst 3/4 av de angivna rösterna antages på 
två varandra följande kårsammanträden, därav ett ordinarie. 

 
 

Kapitel 8 – Stadgar för Domänverkets jubileumsfond 

§8.1. Fonden instiftades 1985 av Skogshögskolans Studentkårs dåvarande 
styrelse med anledning av de medel Domänverket tillsköt vid sitt 125- 
årsjubileum samma år. 

 
§8.2. Fonden förvaltas av skogshögskolans styrelse, som är skyldiga att årligen 

inför Studentkåren redovisa den samma. Räkenskapsåret sammanfaller 
med kårens verksamhetsår. Dess medel skall placeras på betryggande sätt 
och göras räntebärande. Rätt att teckna fonden har kårens firmatecknare. 

 
§8.3. Av den årliga avkastningen skall 1/10 läggas till fondkapitalet. Resterande 

9/10 är utdelningsbar. Föreligger särskilda skäl kan fondens kapital 
utdelas. 

 
§8.4. Beslut om uttag fattas av Skogshögskolans Studentkårs styrelse. 

 
§8.5. Utdelningsbar avkastning ska i första hand gå till av Studentkåren 

anordnade temadagar och i andra hand till stipendier enligt § 8.8. 
 

§8.6. Studentkårens styrelse beslutar om fördelning av stipendier bland de 
sökande. Rätt att söka stipendium har medlem i Skogshögskolans 
Studentkår. Om sökande själv är styrelseledamot ersätts han av annan 
kårmedlem som nominerats av tredje årskursen. 

 
§8.7. Stipendium skall på ett tydligt sätt ledigförklaras för kårens medlemmar. 

 
§8.8. Stipendium utdelas för skogliga studieresor, såväl inrikes som utrikes. 

Sökande åligger att i ansökan ange resans syfte jämte resplan. Stipendiat 
åligger att efter genomförd resa avlägga reseberättelse. 
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§8.9. För att ändring eller tillägg till dessa stadgar skall kunna ske, fordras att 
förslag härom antages av minst 3/4 av de vid två på varandra följande 
kårmöten avgivna rösterna. 

 
 

Kapitel 9 - Stadgar för Svenska Forstmästareförbundets 
minnesfond 

Antagna 1984, samt reviderade 2014 

§9.1 Ändamål 
Fondens ändamål är att ge ekonomiskt stöd till skogshögskolans 
studenter. Därvid skall i första hand sådana aktiviteter stödjas som stärker 
sammanhållning och kamratskap, bevarar skogistraditioner, främja 
”Skogis” idrott och stärka kontakten med landets jägmästare och 
forstmästare. Medlen skall även kunna användas för studieresor. 

 
§9.2 Förvaltning 

Fonden förvaltas av Studentkåren inom skogsvetenskapliga fakulteten 
(Skogshögskolan) Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 

 
Studentkårs styrelse svarar för att fonden förvaltas på ett betryggande 
sätt, t.ex. genom att den ingår i Studentkårens samlingsfond. Varje år skall 
en tiondel av föregående års avkastning läggas till fondens kapital. 
Årsredovisning för fonden upprättas av Studentkårens styrelse och 
revideras av Studentkårens revisorer. Årsredovisningen avlämnas före 1 
april. 

 
§9.3 Fondutökning 

Fonden kan även fortsättningsvis utökas genom bidrag, hyllnings- och 
kondoleansadresser från enskilda svenska forstmästare eller av annan 
som vill hedra svenska forstmästares verksamhet. 

 
§9.4 Fondavkastning 

Skogshögskolans Studentkårs styrelse äger att inom ramen för dessa 
stadgars ändamål fritt förfoga över enligt § 9.2 mottagen fondavkastning. 
I årsredovisning intas fattade beslut om medlens användning. Beslut 
härom skall vidare anslås på anslagstavlor där undervisning inom 
jägmästarelinjen bedrivs. 

 
§9.5 Stadgeändring 

Tillägg och ändring av dessa stadgar fordrar 3/4 majoritet hos 
Studentkåren vid Skogshögskolan vid två på varandra följande kårmöten. 
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Kapitel 10 – Stadgar för Hapaxfonden 

Antagna 18 oktober 1979 

§10.1 Fonden utgöres av fram till 1978 ackumulerade överskott från de årliga 
Hapaxförsäljningarna. Fonden förvaltas av Skogshögskolans Studentkårs 
styrelse. Fondens storlek uppgår vid instiftandet till 17 575,30 kr. 

 
§10.2 Av den årliga avkastningen lägges 1/10 till kapitalet. Återstoden utdelas 

av Studentkårens styrelse som resestipendier. Stipendierna utlyses 
genom kårstyrelsens försorg senast den 1 mars, att sökas före den 1 april. 

 
§10.3 Berättigade att söka Hapaxstipendierna är samtliga medlemmar av 

skogshögskolans Studentkår. 
 

§10.4 Stipendierna skall användas till enskilda studieresor i samband med 
skogspraktik utomlands. 

 
§10.5 Ansökan, som ställs till Studentkårens styrelse skall följas av noggrann 

redogörelse för resans plan och ändamål, dess omfattning samt 
beräknade utgifter. 

 
§10.6 Vid stipendiets utdelande skall ingen hänsyn tas till studieresultat eller 

ekonomi. 
 

§10.7 De stipendier, som utdelas, kan till beloppen differentieras med hänsyn 
till resmålen. 

 
§10.8 Om så många sökande finns, att stipendieantalet måste maximeras, skall 

detta ske efter: 
• De som tidigare fått Hapaxstipendier får endast i mån av 

tillgång. 
• Finns fortfarande för många avgör lotten. 

 
§10.9 Inom fem månader efter resans avslutande skall till kårstyrelsen inlämnas 

reseberättelser i ett antal exemplar, som för varje år fastställes av 
kårstyrelsen. 

 
§10.10 De som tilldelas stipendier ur fonden skall erhålla beloppet i god tid före 

resans anträdande. 
 

§10.11 För ändring av eller tillägg till denna stadga skall tillämpas samma regler 
som för ändring av eller tillägg till Skogshögskolans Studentkårs stadgar. 
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Kapitel 11 – Stadgar för Ingeborg och Thorsten Streyfferts 
donationsfond 

§11.1 Donationen utgöres av 50 000 kronor i förlagsbevis i Bolidens Aktiebolag 
löpande 9,5 procents ränta. 

 
§11.2 Donationen skall ha till syfte att främja utbyte av studerande vid 

skogshögskolan med studerande vid motsvarande högskoleinstitutioner i 
andra länder, som har ett avancerat skogsbruk samt forskning och 
undervisning, som kan vara till gagn och vidga vyerna för våra egna 
studerande. 

 
§11.3 Fonden skall placeras i högräntabla och likväl möjligast säkra 

värdepapper. Av årliga avkastningen skall minst en femtedel läggas till 
kapitalet. 

 
§11.4 Fonden skall förvaltas av Studentkårens styrelse. 

 
§11.5 Stipendium sökes hos Studentkårens styrelse. Om inte särskilda skäl 

föreligger skall studerande vid sista årskursen ha företräde till stipendium. 
 

§11.6 Studentkårens styrelse skall vid utseendet av stipendiater förstärkas med 
kårens inspektor. 

 
§11.7 Utdelning av stipendier till skogshögskolans studerande sker årligen vid 

lämpligt tillfälle. Till studerande från utlandet utdelas tilldelade stipendier 
vid tillfälle, som är bäst lämpat för deras studier i Sverige. 

 
§11.8 Stipendium må med fördel användas för utarbetande av examensarbete 

om förhållande i annat land som är av intresse för svenskt skogsbruk. 
Stipendium skall ej hindra erhållande av andra stipendier ur 
Studentkårens andra donationsfonder. 

 
§11.9 Stipendiat från Sverige skall vara en god representant för 

Skogshögskolans Studentkår och vårt land. Denne skall vara språkkunnig 
och skall ha visat intresse för det område som närmast skall studeras i 
utlandet och bör ha god observationsförmåga och förmåga att analysera 
skogliga problem. 

 
§11.10 Stipendiat från Sverige skall efter avslutad vistelse vid utländsk institution 

vid lämpligt tillfälle ge skogshögskolans studerande del av sina 
erfarenheter. 
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Kapitel 12 – Stadgar för Onkel Albrechts fond 

Antagna 30 april 1963, samt reviderade 2014 

§12.1 Fonden är instiftad av Skogshögskolans Studentkår, som härmed velat 
hedra sin gamle vän och gynnares, greve Albrecht von der Schulenburg, 
minne. 

 
§12.2 Fonden förvaltas av Studentkårens styrelse, som har att årligen inför 

Studentkårens ordinarie årsmöte redovisa densamma. Fondens medel 
placeras på betryggande sätt och göres räntebärande. 

 
§12.3 Av fondens årliga avkastning skall minst 1/10 läggas till kapitalet, 

återstoden utdelas i samband med Lusseklappen till Studentkårens bäste 
hornblåsare, eller om så befinnes lämpligt, disponeras medlen för av 
Studentkårens styrelse fastställda mål. 

 
§12.4 För att ändring eller tillägg till dessa stadgar skall kunna ske, fordras att 

förslag härom framläggs och med minst 3/4 av de angivna rösterna 
antages på två av varandra följande kårsammanträden, därav ett 
ordinarie. 

 
 

Kapitel 13 – Stadgar för Chimpansens vänners stipendiefond 
 

§13.1 Fonden har bildats genom donation till Skogshögskolans Studentkår från 
medlemmar i föreningen Chimpansens Vänner. 

 
§13.2 Fonden förvaltas av Studentkårens styrelse, som är skyldig att årligen 

inför Studentkåren redovisa densamma. Dess medel placeras på 
betryggande sätt och göres räntebärande. Rätt att teckna fonden har 
endast Studentkårens skattmästare, jämte en ledamot av Studentkårens 
styrelse. 

 
§13.3 Fondens förvaltning granskas av Studentkårens revisorer. Dessa skall i god 

tid före kårens ordinarie höstsammanträde avgiva revisionsberättelse 
över granskning och framlägga förslag beträffande ansvarsfrihet för 
förvaltningen. 

 
§13.4 Fonden bildas av kapitalet 275 kr. Under åren 1962 t.o.m. 1971 tillskjutes 

årligen samma summa, vilken inbetalas den 1 oktober. Hela avkastningen 
under denna period lägges till kapitalet. Stipendiets storlek bestämmes till 
55 kr under åren 1962-1971. Det uttages ur fonden och tilldelas en elev 
vid Skogshögskolans tredje årskurs. Efter år 1971 lägges 1/10 av 
avkastningen till fonden och resterande 9/10 tilldelas en elev vid tredje 
årskursen. 
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§13.5 Stipendiat utses efter ansökan av Studentkårens styrelse. Om någon i 
styrelsen själv är sökande till stipendiet, ersätts han av annan kårmedlem, 
som nominerats av tredje årskursen. 

 
§13.6 Stipendiet ledigförklaras före den 1 mars att sökas av medlem av 

Studentkåren ur tredje årskurs senast den 1 april. 
 

§13.7 Av ansökningarna skall framgå den sökandes zoologiska intresse och 
tidigare gjorda strävande att sätta sig in i och försöka förstå de vilda 
djurens livsbetingelser. Uppgifter om studieresultat och ekonomisk 
ställning erfordras ej. När stipendiet utses, lämnas företräde till de 
sökande, vilka gjort sig kända som stora djurvänner. 

 
§13.8 Stipendiet utdelas i Zoologiskt förkovringssyfte och kan användas till 

exempelvis en resa eller undersökning. Stipendiat skall till kårens styrelse 
inlämna en kortfattad redogörelse i ett exemplar för stipendiets 
användning. 

 
§13.9 För att ändring eller tillägg till dessa stadgar skall kunna ske, fordras att 

förslag härom framlägges och med minst 3/4 av de angivna rösterna 
antagas på två på varandra följande kårsammanträden, varav ett 
ordinarie. 

 
 

Kapitel 14 – Stadgar för Anders Blomqvists minnesfond 
 

§2.1. Fonden instiftades 1989 av Skogshögskolans Studentkår för att hedra 
minnet av skogsstudenten Anders Blomqvist. 

 
§2.2. Fonden består av de medel som insamlandes efter Anders Blomqvist 

bortgång 1987. 
 

§2.3. Fonden förvaltas av Skogshögskolans Studentkårs styrelse, som är skyldig 
att årligen inför Studentkåren redovisa densamma. Räkenskapsåret 
sammanfaller med kårens verksamhetsår. Dess medel skall placeras på 
betryggande sätt och göras räntebärande. Rätt att teckna fonden har 
Studentkårens firmatecknare. 

 
§2.4.   Beslut om uttag fattas av skogshögskolans styrelse. 

 
§2.5. Av den årliga avkastningen skall 1/10 läggas till fondkapitalet. Resterande 

9/10 är utdelningsbara. 
 

§2.6. Studentkårens styrelse beslutar om fördelning av stipendier bland de 
sökande. Rätt att söka stipendium har medlem i Skogshögskolans 
Studentkår. Om sökande själv är styrelseledamot utgår dennes röst vid 
omröstning om fördelning. 
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§2.7. Stipendium skall årligen och på ett tydligt sätt ledigförklaras för kårens 
medlemmar. 

 
§2.8. Utdelningsbart kapital skall årligen på Anders Blomqvists födelsedag (9 

april) bekosta en krans att lägga på hans grav, Bomhus kyrkogård, Gävle. 
Resterande del av det utdelningsbara kapitalet skall utbetalas för 
studieresor inom ämnesområdena biometri/indelning och skogsskötsel, 
såväl inrikes som utrikes. Resande åligger att efter genomförd resa avlägga 
reseberättelse 

 
§2.9. För att ändring eller tillägg till dessa stadgar skall kunna ske fordras att 

förslag härom antages av minst 3/4 av de vid två på varandra följande 
kårmöten, avgiva röster. 
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Stadgar för Seth M Kempes Stipendiefond vid 
Skogshögskolan 

Sammanställt 2013-11-04 av Patrik Ulvdal 
 
 

§1 Stiftelsen Seth M Kempes stipendiefond vid Skogshögskolan i Umeå 
(SMK/SHU) har bildats genom förordnande i gåvobrev 1996-11-26 från 
Stiftelsen Seth M Kempes minne, Örnsköldsvik, nedan kallad donator 
och skall registreras enligt stiftelselagen av 1996-01-01. 

 
§2 Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig undervisning och 

forskning genom resestipendier till forskarstuderande medlemmar i 
Skogshögskolans studentkår i Umeå, nedan kallad studentkåren, med 
hemort i Västernorrlands, Västerbottens eller Norrbottens Län. 

 
§3 Stiftelsens årliga avkastning skall, sedan 1/10 avsatts till kapitalet, 

utdelas som stipendier till forskarstuderande, som fått erbjudande att 
bedriva en del av sin forskning vid utländsk institution. Vid tilldelning tas 
hänsyn till hela projektets vetenskapliga kvalitet och till den sökandes 
förmåga att genomföra projektet. För behörighet gäller att sökanden 
efter grundutbildning är antagen till forskarutbildning och aktivt 
bedriver forskning vid Skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU i Umeå. 

 
§4 Stiftelsen skall ha sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län. 

 
§5 Stiftelsens angelägenheter handhaves av en styrelse, som består av sju 

ledamöter. Styrelsens ledamöter utses och entledigas av styrelsen för 
studentkåren, som ansvarar för att styrelsen är fulltalig. 

 
Studentkårens ordförande och vice ordförande är även ordförande och 
vice ordförande i stiftelsens styrelse. Av övriga fem ledamöter skall två 
vara forskarstuderande och tre vara lärare vid Skogsvetenskapliga 
fakulteten vid SLU i Umeå. Dessa utses av studentkårens styrelse efter 
förslag av stiftelsens styrelse 

. 
För att åstadkomma kontinuitet i stiftelsens arbete bör 
lärarrepresentanterna ha en mandattid av tre år, och deras mandat skall 
förnyas ett varje år. De första lärarrepresentanterna bör därför han en 
mandattid av tre, fyra respektive fem år och utses efter förslag av 
Rektors ställföreträdare i Umeå. 

 
Av samma skäl bör de forskarstuderande som utses ha en mandatperiod av 
två år, och deras mandat skall förnyas ett varje år. De första 
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forskarstuderandena bör därför också ha olika mandattid och föreslås av 
Rektors ställföreträdare i Umeå 

 
§6 Stiftelsens styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden eller på 

begäran av en ledamot. Vid styrelsen sammanträden skall föras 
protokoll, som skall justeras av ordföranden jämte den eller de 
personer, som vid varje tillfälle därtill utses. Protokoll skall föras i 
nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. 

 
§7 Styrelsen är beslutför om mins fem ledamöter är närvarande, varav en 

skall vara ordförande eller vice ordföranden. Som beslut i styrelsen 
gäller den mening om vilden de flesta ledamöter förenar sig, och vid 
lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden. Styrelsen kan 
inom sig utse arbetsutskott för att handha löpande ärenden. 

 
§8 Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller, på styrelsens uppdrag, av två 

ledamöter i förening. 
 

§9 Det ankommer på styrelsen att placera Stiftelsens förmögenhet på 
betryggande satt och kan därvid ta till sin hjälp en välrenommerad 
svensk kapitalförvaltare. För de första tre åren anvisar donator sådan 
förvaltare. 

 
§10 Stiftelsen räkenskapsår skall vara från 1/1 till 31/12. Styrelsen avger 

årligen i mars månad årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse 
samt resultat- och balansräkning. 

 
§11 For revision av Stiftelsens räkenskaper skall kårstyrelsen utse en 

auktoriserad revisor. Revisionsberättelsen skall avges senast den 30/4 
året efter räkenskapsårets utgång. 

 
§12 Styrelsen äger besluta om information om Stiftelsens verksamhet och 

om förfarandet för sökande av anslag från Stiftelsen. Styrelsen äger vid 
behandling av frågor om anslag till sig adjungera vetenskapsman eller 
särskilda experter inom de områden, som Stiftelsen har att främja. 

 
§13 Stiftelsens stadgar, förutom §1 och §2, må ändras genom beslut av 

styrelsen. Vid sådant beslut gäller dock att samtligaledamöter skall 
närvara och att styrelsen skall vara enig, samt att godkännande 
inhämtats av Studentkårens styrelse och ändringen anmälts till donator 
och tillsynsmyndighet. 

 
For ändring av §3, §4, §5, §9, §13 och §14 skall godkännande dessutom 
inhämtas av donator innan ändring kan beslutas. Stiftelsens eventuella 
upplösning måste också godkännas av Studentkåren och donator. 

 
§14 Denna Stiftelse skall stå under tillsyn enligt Stiftelselagen 1996-01-01. 
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