Stadgar för Maria Adlercreutz Stipendiefond, ”Mariafonden”
Antagna på Svensk-Kubanska Föreningens styrelsemöte lördag-söndag 1–2
september 2018.
-------------------------------------------------------Inledning
Svensk-Kubanska Föreningen vill, med hjälp av Mariafonden, nå nya
grupper av miljö- och samhällsintresserade och förmedla kännedom
om Kubas miljöarbete.
Stadgar för Maria Adlercreutz Stipendiefond
för främjande av studier och information kring Kubas ekologiskt hållbara utveckling
1§ Namn
Fondens namn ska vara Maria Adlercreutz Stipendiefond. I vardagligt tal kan
beteckningen Mariafonden användas.
2§ Beredningsgrupp
Fonden förvaltas av Svensk-Kubanska Föreningen. För arbete med fonden och
beredning av beslut utser föreningsstyrelsen en beredningsgrupp bestående av minst 3
och högst 7 personer varav en ordförande, som utses av föreningsstyrelsen.
Beredningsgruppen utser inom sig sekreterare. Beredningsgruppens ledamöter utses
växelvis på två år.
3§ Ändamål
Enligt testamentet ska ändamålet vara att främja studier och information kring Kubas
ekologiskt hållbara utveckling. För detta ska såväl fondens kapital som eventuell
avkastning användas.
4§ Fondförvaltning
Fondmedlen ska förvaltas på eget konto, ett eller flera. Så hög ränta som är praktiskt
möjligt ska eftersträvas. Högst 2 % per år av fondmedlen får användas för
omkostnader för administration och information om stipendiefonden.
5§ Ansökningsförfarande, stipendiebelopp, beredningsgruppens uppgifter
Beredningsgruppen ska i samråd med Svensk-Kubanska Föreningens styrelse
utforma ansökningsförfarande och kriterier för bidrag från fonden samt information
om densamma.
Stipendier kan utgå med högst 50 000 kr. Maximalt delas 50 000 kr ut per år. Om inte
denna summa uppnåtts vid första utdelningstillfället, kan ytterligare ett stipendium
utdelas upp till maxbeloppet. Minst 30 procent av ett utdelat belopp ska användas för
spridning av insamlad kunskap.
Beredningsgruppens uppgift är dels att utvärdera inkomna ansökningar, dels att aktivt
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ta initiativ och stimulera till önskvärda ansökningar som tillgodoser stipendiets syfte.
Stipendier kan avse ett brett spektrum av aktiviteter för att främja fondens syfte:
Resor och uppehälle; presentationsarbete; turnéer; skapa nätverk och kontakter;
delfinansiering av gruppresor med miljöinriktning; miljöbrigader; nyhetsbrev eller
omkostnader för insamling, sammanställning och/eller spridning av information om
Kubas ekologiskt hållbara utveckling.
6§ Firmateckning
Fondens firma ska tecknas av Svensk-Kubanska Föreningens firmatecknare, två i
förening.
7§ Räkenskapsår
Räkenskapsåret ska vara kalenderår.
8§ Rapportering och medverkan på föreningens årsmöten
Beredningsgruppen presenterar förslag till verksamhetsberättelse till
föreningsstyrelsen inför föreningens årsmöte. Föreningens revisorer gör revision
jämsides med föreningens övriga revision inför föreningens årsmöte. Ett mål är att
stipendiater skall presenterar sina resultat på årsmötena.
9§ Stadgeändringar
Ändring av fondens stadgar kan endast beslutas av Svensk-Kubanska Föreningens styrelse.
10§ Övrigt
Denna stipendiefond ska icke stå under sådan tillsyn, varom talas i lag om tillsyn över
stiftelser av den 24 maj 1929.
11§ Upplösning
Fonden upplöses genom styrelsebeslut när fondmedlen har förbrukats
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