Lunds universitets stipendiestiftelse
1§
Undertecknad stiftare bildar genom att avsätta trehundrafemtiotusen kronor (350 000) kronor:

Lunds universitets stipendiestiftelse
2§
Stiftelsens benämning på engelska språket är: The Lund University Scholarship Fund.
3§
Stiftelsens ändamål ska vara att utge stipendier för att främja utbildning och forskning vid Lunds
universitet.
4§
Stiftelsen skall förvaltas antingen av Lunds universitet (s.k. anknuten förvaltning) eller av en egen
styrelse (s.k. egen förvaltning). Lunds universitet äger löpande besluta om vilken förvaltningsform,
som skall gälla.
5§
Vid s.k. anknuten förvaltning skall för stiftelsen inrättas en stipendienämnd bestående av fem
ledamöter varav minimum två skall representera bidragsgivarna till stiftelsen. Rektor för Lunds
universitet utser denna nämnds ordförande och ledamöter.
Stipendienämnden skall löpande följa stiftelsens ekonomiska utveckling och därvid även verka för
nya donationer till stiftelsen. Vidare skall stipendienämnden minst årligen till förvaltaren föreslå hur
mycket som skall utdelas i stipendier samt till vilka kategorier dessa stipendier skall utdelas.
Vid s.k. egen förvaltning beslutar Lunds universitet om styrelsens sammansättning samt utser den.
Dock skall minimum två styrelseledamöter representera bidragsgivarna till stiftelsen. Vidare hanterar
styrelsen de uppgifter, som ovan beskrives utföras av stipendienämnden, och sådan nämnd behöver
ej utses.
6§
Stiftelsen utgörs av det kapital som den tillförs genom detta förordnande och tillkommande
donationer. Alla som bidrar till stiftelsen med minst 350 000 kronor under universitetets 350-års
jubileum kommer att benämnas ”grundare av Lunds universitets stipendiestiftelse”.
7§
Denna stiftelse är idag grundad med förväntan att stiftelsens tillgångar skall så förvaltas att
stipendier årligen kan utdelas motsvarande 4,5 procent av marknadsvärdet på stiftelsens
förmögenhet vid senaste årsskifte samtidigt som realvärdet av stiftelsens kapital som minimum
bibehålles. Visar sig detta inte möjligt, skall utdelningarna av stipendier anpassas så att kapitalet
sökes bibehållas. Det innebär att utdelningarna kan både öka och minska. Dock äger förvaltaren eller
styrelsen fram till och med år 2018 utdela större belopp så att de bidrag som tillkommer fram till
2018 omedelbart skall kunna verka.
8§
Ändring av dessa stadgar får göras utan tillstånd av myndighet om stiftelsen har egen styrelse enligt 4
§ ovan och denna styrelse fattar enhälligt beslut därom. Undantag från detta ändringsförbehåll gäller
§§ 3 och 8 samt skrivningen i § 5 angående hur styrelsen utses och entledigas.

