Nedan återfinns de stadgar som Arne Andersson upprättade den 6 februari 1997
och bilade sitt testamente. Uppställningen av texten har redigerats för att öka
läsbarheten. Innehållet (lydelsen) har på intet sätt förändrats.

Stadgar för Arne Anderssons Stiftelse För Samhället Kinnareds Väl.
§1
Stiftelsen, vars firma skall vara Arne Anderssons Stiftelse För Samhället Kinnareds
Väl, har bildats genom förordnande i testamente.
§2
Stiftelsens ändamål skall vara dels att ytterligare främja och utveckla levnadsvillkoren
i samhället Kinnared, dels att ekonomiskt stödja fysiska personer som studerar eller
ämnar studera, vilka personer stadigvarande är bosatta i samhället Kinnared,
Ulricehamns kommun. Samhället Kinnared begränsas i norr av nuvarande riksväg 40
och i söder av vägen Ulricehamn - Köttkulla.
Därtill skall stiftelsen tillse att fullständig vård och skötsel sker av min och mina
föräldrars gravplatser.
§3
Stifte1sen verkar för sitt ändamål genom att dels utge ekonomiska bidrag för olika
aktiviteter, och investeringar i Kinnared, vilka inte till fullo bekostas genom offentlig
myndighets försorg, dels utge ekonomiska bidrag till studerande i form av stipendier.
Därtill skall Stiftelsen till vidare ombesörja att erforderliga medel inbetalas till
Kyrkoförvaltningen för vård och skötsel av ovan angivna gravplatser.
§4
Stiftelsens medel utgörs av de medel som Arne Andersson tillskjutit genom detta
testamente.
§5
Stiftelsens medel skall placeras på Stiftelsen tillhöriga värdepapperkonton – ex
aktiefondskonto och räntefondskonton – vid Föreningsbanken AB, kontoret i
Ulricehamn. Stiftelsens medel får inte placeras i direktägda aktier eller dyl. Stiftelsens
medel får inte – i annat än undantagsfall – placeras på inlåningskonton. Vad som nyss
sagts angående inlåningskonto skall dock inte gälla för utfallande avkastning på
Stiftelsens tillgångar
§6
Stiftelsens angelägenheter och dess medelsförvaltning skall handhavas av en styrelse.
Styrelsen skall bestå av tre ledamöter, varav en skall vara ordförande. Avsäger sig
styrelseledamot sitt uppdrag i styrelsen eller avlider styrelseledamot skall styrelsen
med sin kvarvarande sammansättning utse ny styrelseledamot i den avgångnes ställe.
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§7
Styrelsen är beslutför om minst två styrelseledamöter inkluderat ordföranden är
närvarande. Vad avser styrelsens beslut gäller den mening som de flesta
styrelseledamöter förenar sig om. Vid lika röstetal skall som beslut gälla den mening
som biträds av styrelsens ordförande. Om för beslutsförhet minsta antalet
styrelseledamöter är närvarande skall dock som styrelsens beslut gälla den mening
som samtliga styrelseledamöter är eniga om.
§8
Stiftelsen företräds - förutom av styrelsen i sin helhet - av en styrelseledamot jämte
ordföranden. Styrelsen får utse styrelseledamot ensam eller i förening med annan
styrelseledamot att företräda Stiftelsen.
§9
Styrelsen skall hålla två ordinarie sammanträden per kalenderår. Extra sammanträde
skall hållas när ordföranden eller annan styrelseledamot så begär. Ordföranden skall
ombesörja att kallelse sker till ordinarie eller extra sammanträde. Vid styrelsens
sammanträde skall föras protokoll, som undertecknas och justeras av ordföranden
samt en styrelseledamot som styrelsen därtill utser. Styrelsen får utse ett arbetsutskott
för beredning av ärenden.
§ 10
Styrelsen beslutar om beviljande av anslag. Vad gäller anslag till bekostande av
aktiviteter och för utveckling av samhället Kinnared får styrelsen uppta förslag på
anslag till behandling på eget initiativ eller på skriftligt förslag från utomstående.
Beslut om anslag i ovan angivna frågor får beslutas vid ordinarie
styrelsesammanträde, vilka sammanträden skall ske en gång varje halvår.
Exempel på aktiviteter och investeringar som får bekostas med Stiftelsens medel är
anslag till bestridande av kostnader för vägbelysning, regelbundna körningar sträckan
Kinnared - Ulricehamn t.o.r, byafest en gång per år och allt i övrigt som är av vikt for
samhällets utveckling.
Vad gäller anslag - stipendier - for studier får styrelsen uppta ärendet till behandling
efter skriftlig ansökan från sökanden. Beslut om stipendier får beslutas vid ordinarie
styrelsesammanträde, vilka sammanträde skall ske en gång varje halvår. Stipendier
skall avse studier för eftergymnasial utbildning, ex folkhögskola, högskola, universitet
både inom och utom landet. Ansökan får gälla för högst två terminer vid varje
ansökningstillfälle. Exempel på kostnader som får bestridas med stipendier är
litteraturinköp, - i förekommande fall -terminsavgifter, resor bostaden - studieorten
m.m. Styrelsen äger rätt att i beslutet om stipendieutdelning föreskriva att en kort
redogörelse skall lämnas av sökanden - efter aktuell tidsperiods utgång - avseende
studierna, studieresultat m.m.
Styrelsen beslutar i varje enskilt fall om anslagsbelopp. En ansökan får bifallas helt
eller delvis. Av Stiftelsens kapital inklusive årliga avkastning får varje kalenderår högst
sju (7) procent tagas i anspråk för Stiftelsens ändamål.
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§11
Styrelsen skall besluta om information om Stiftelsens verksamhet och om förfarandet
för sökande av anslag från Stiftelsen.
Den som ansöker om anslag for studier - stipendier - skall till Stiftelsen inge skriftlig
ansökan härom.
Av ansökan skall framgå:
1. Sökandens namn, personnummer, adress och telefonnummer
2. Uppgift om vilka studier som sökanden bedriver/ämnar bedriva, studielängd samt
studieort.
3. Uppgift om vilken kostnad/kostnader som stipendiet skall täcka.
4. Sökandens underskrift med edlig försäkran att ovanstående uppgifter är korrekta.
Uppgifterna under punkterna 1 och 2 ovan skall av sökanden styrkas genom
ingivande av personbevis och antagningsbevis till aktuell studieplats. Stiftelsen får
utarbeta enkelt formulär för ovanstående ansökan. För det fall Stiftelsen utbetalar
bidrag till sökande på grund av felaktiga uppgifter från denne skall sökande
omgående återbetala beloppet jämte ränta enligt 6 § Räntelagen. Erinran om detta
skall göras i ansökningsformuläret. Styrelsen skall annonsera om Stiftelsens
verksamhet och hur ansökan skall göras i lokal tidskrift som Styrelsen bestämmer.
§ 12
Styrelsens säte skall vara Kinnared, Ulriechamns kommun.
§ 13 .
Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 14
Stiftelsen är bokföringsskyldig. Styrelsen skall årligen - senast fyra månader efter
räkenskapsårets utgång - avge årsredovisning, vilken omfattar resultat- och
balansräkningar samt förvaltningsberättelse. Årsredovisningen skall inom angiven tid
avlämnas till revisor, vald enligt § 15 nedan.
§ 15
Stiftelsens räkenskaper skall granskas av en därtill vald revisor. Revisorn avger årligen
revisionsberättelse rörande sin granskning.
§ 16
Styrelsens ledamöter är berättigade att från Stiftelsen uppbära skäligt arvode för sitt
arbete för Stiftelsens räkning. Beslut om arvode får fattas av styrelsen.
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§ 17
Stiftelsen får delegera Stiftelsens medelsförvaltning till annan - i första hand
Föreningsbanken, kontoret i Ulricehamn eller den som banken sätter i sitt ställe.
Stiftelsen medelsförvaltning skall ske på lämpligt sätt, med beaktande av förskrifterna
i § 5. Därvidlag skall särskilt beaktas att Stiftelsens medel i möjligaste mån förvaltas så
att en hög och regelbunden avkastning kommer Stiftelsen till del. All årlig avkastning
som kommer Stiftelsen till del skall insättas på ett särskilt avkastningskonto.
§ 18
Denna stiftelse skall stå under tillsyn samt vara registrerad enligt Stiftelselagen
(1994:1220).
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