Chalmersska Ingenjörsföreningen

Stadgar för Chalmersska Ingenjörsföreningens Jubileumsfond 2007
Antagna av Chalmersska Ingenjörsföreningen vid sammanträde den 14 november 2008.
§2 Reviderad vid Höstmötet 18 november 2016
§1
Jubileumsfond 2007, som är en del av Chalmersska Ingenjörsföreningen, instiftades med anledning
av föreningens hundraårsjubileum. Fondens kapital och avkastning får endast användas till ändamål
som dessa stadgar föreskriver.
§2
Fonden har till ändamål att genom stipendier stimulera kontakten mellan utexaminerade och ännu
icke utexaminerade Chalmerister samt uppmuntra personer och grupper som bidrar till att
kamratlivet vid Chalmers utvecklas. Unga medlemmar eller ännu icke examinerade skall prioriteras.
Stipendierna skall användas till ändamål vid sidan om studier och arbetsliv.
Anslag ur fonden kan även föreslås av styrelsen för Chalmersska Ingenjörsföreningen för ändamål
som är av stor vikt för föreningen. Dessa anslag skall i förekommande fall beslutas av en
föreningsstämma sammankallad enligt föreningens stadgar.
§3
Fonden skall förvaltas av en fondstyrelse och kapitalet placeras så att betryggande
värdebeständighet och god avkastning erhålls.
§4
Fondstyrelsen skall bestå av 3-7 ledamöter varav en bör vara moderföreningens kassaförvaltare och
en representant för Chalmers Studentkår. Ordförande och övriga ledamöter utses av
moderföreningens styrelse på 2-4 år.
§5
Fondstyrelsen skall hålla sammanträden när behov påkallar, dock minst två gånger per år. Vid
sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall tillställas moderföreningens kansli för arkivering.
§6
Såsom fondstyrelsens beslut skall gälla den mening om vilken vid sammanträdet de flesta röstande
förenat sig, vid lika röstetal den mening som biträtts av ordföranden. Fondstyrelsen är beslutsför då
fler än hälften av ledamöterna är närvarande.
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§7
Revision av fondens verksamhet och ekonomiska förvaltning görs av moderföreningens revisorer.
§8
Stipendier skall utdelas årligen och det åligger fondstyrelsen att tillse att så sker. Stipendium kan gå
till varje medlem av föreningen samt varje medlem av Chalmers Studentkår. Varje medlem av
föreningen, varje fakultetsmedlem vid Chalmers samt varje medlem av Chalmers studentkår har rätt
att lämna förslag på stipendiater och fondstyrelsen svarar för att förslag inkommer.
§9
Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall inlämnas skriftligen till moderföreningens
styrelse som har att vid närmast följande ordinarie föreningssammanträde framlägga inkomna
förslag till diskussion. Vid sitt därpå följande ordinarie sammanträde beslutar föreningen i saken.
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