
 

 

STADGAR 

 

 

för 

 

 

Stiftelsen Karin och Ernst August 

Bångs Minne 
 

 

den 24 mars 1927  

med däri gjorda ändringar  

t.o.m. 2020-12-17 

  



 

 

 

§ 1. 

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig 

på den gåva, som i enlighet med gåvobrev av den 24 mars 

1927 av registrator Ernst August Bång för Stiftelsens räkning 

överlämnats till Stockholms Enskilda Banks 

notariatavdelning. 

Stiftelsen har till uppgift att i överensstämmelse med 

föreskrifterna i dessa stadgar samt gåvobrevet förvalta 

gåvomedlen jämte de donationer, som kunna komma att 

göras till förmån för Stiftelsen, samt att i enlighet med § 2 här 

nedan bestämma över utdelning av disponibla medel. 

 

 

§ 2. 

Från fonden för utdelning disponibla medel skola användas 

till sociala ändamål, i främsta rummet inhemska sådana. 

Vid användningen av avkastningen skall om möjligt 

iakttagas, att därmed tillgodoses ändamål, vilka det icke 

åligger stat, kommun eller annan samhällelig institution att 

tillgodose. 

 

 

§ 3. 

Av fondens årliga avkastning skall årligen tio (10) procent 

läggas till kapitalet.  

Kungl. Maj:ts beslut den 21 december 1934. 

 

 

§ 4. 

Med utdelning av disponibla medel kan helt eller delvis anstå 

till ett kommande år. 



Anslag till visst ändamål får i allmänhet ej beviljas för 

längre tid än två (2) år i följd. 

Utdelning från fonden bör om möjligt äga rum varje år å 

Karin Bångs dödsdag den 31 maj, med början så att första 

utdelningen äger rum senast ett halvt år efter det registrator 

Ernst August Bång avlidit. 

Vid utdelande av anslag skall såsom villkor fästas, att den, 

som erhållit anslag, till styrelsen skall avgiva redogörelse för 

anslagets användning. 

 

 

§ 5.  

Stiftelsens styrelse skall bestå av sex (6) personer och utses 

sålunda att Socialstyrelsen utser en medlem, som tillika skall 

vara styrelsens ordförande. Centralförbundet för socialt 

arbete utser två medlemmar och Stiftelsen Allmänna 

barnhuset en medlem. De två största partierna i Stockholms 

stadsfullmäktige utser vardera en medlem. Skulle 

Centralförbundet för socialt arbete upphöra med sin 

verksamhet skall Socialstyrelsen äga att i stället utse annan 

liknande institution som utser två medlemmar till styrelsen. 

Kammarkollegiets beslut den 2 oktober 2009. 

Styrelsens medlemmar skola utses för en tid av fyra (4) år. 

Om styrelseledamot avgår under den tid, för vilken han är 

vald, skall ersättare för honom utses på sätt här ovan 

föreskrivits för den tid, som återstår å företrädarens mandat. 

Styrelsens medlemmar få endast två gånger i följd 

omväljas, så att den tid, under vilken samma person i ett 

sammanhang är medlem av styrelsen, får utgöra högst tolv 

(12) år. 

Styrelsens medlemmar skola äga åtnjuta ersättning för sitt 

uppdrag enligt kommittékungörelsens bestämmelser.  

Kungl. Maj:ts beslut den 27 november 1964. 

 



 

§ 6. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller 

utom styrelsen kassaförvaltare, sekreterare och övriga 

erforderliga funktionärer. 

Styrelsen äger rätt att inom sig utse ett arbetsutskott att vid 

behov med sig adjungera sakkunniga personer. 

 

 

§ 7. 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse minst en 

gång om året. 

Vid sammanträde föres protokoll. 

Vid besluts fattande gäller den mening, som av de flesta 

styrelseledamöterna omfattas. Vid lika röstetal äger 

ordföranden utslagsröst. 

Ärende må ej i styrelsen avgöras, såvida icke minst tre 

ledamöter jämte ordföranden äro närvarande och dessa äro 

om beslutet ense. 

 

 

§ 8. 

Styrelsen företräder i allo Stiftelsen och äger således att själv 

eller genom ombud föra Stiftelsens talan inför och utom 

domstol samt å Stiftelsens vägnar inköpa och försälja 

fastighet samt låta inteckna densamma. 

 

 

§ 9. 

Stiftelsens räkenskaper skola avslutas per kalenderår och 

jämte styrelseberättelse överlämnas till revisorn för 

granskning senast den 30 april påföljande år. 

Kammarkollegiets beslut den 17 december2020. 

 



 

§ 10. 

För Stiftelsens kapital skall vid omplacering förvärvas 

antingen sådana tillgångar i vilka svenskt försäkringsbolag 

äger redovisa för livförsäkring författningsenligt föreskriven 

försäkringsfond eller å Stockholms fondbörs redovisade 

aktier, dock att av Stiftelsens tillgångar högst hälften må vara 

placerad i aktier. Vid värdering av tillgångar och skulder 

skall motsvarande värderingsregler för aktiebolag i 

möjligaste mån tillämpas. 

Därest särskilda skäl därtill föreligga, kan förvärv av 

fastighet ske för fondens räkning. 

Beträffande placering av Stiftelsens medel i aktier och 

förlagsbevis samt beträffande förvärv av fastighet skola de i 

beslut om sådan placering och förvärv deltagande 

styrelseledamöterna vara om beslut ense.  

Kungl. Maj:ts beslut den 27 november 1964. 

 

 

§ 11. 

För granskning av Stiftelsens räkenskaper skall stiftelsens 

styrelse utse en auktoriserad revisor. 

Revisorn skall senast den 15 juni avlämna berättelse över 

revisionen till styrelsen. 

Revisorn åtnjuter ett arvode, som styrelsen bestämmer. 

Kammarkollegiets beslut den 17 december2020. 

 

 

§ 12. 

Skulle revisorn framställa anmärkning emot styrelsen, äger 

Centralförbundet för socialt arbete och (eller) Stiftelsen 

Allmänna barnhuset, att efter inhämtande av styrelsens 

förklaring besluta rörande erforderliga åtgärder. 

Kammarkollegiets beslut den 2 oktober 2009 



 

 

§ 13. 

För ändring av dessa stadgar erfordras dels att beslut därom 

fattats å tvenne styrelsesammanträden, som äga rum med 

minst tre månaders mellanrum, samt att beslutet å vartdera 

sammanträdet biträdes av minst fyra styrelseledamöter, dels 

ock att ändring av stadgarna godkännes av Kammarkollegiet.  

Kammarkollegiets beslut den 2 oktober 2009 

 


