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Stadga för SSCO:s
Jubileumsfond
1. Fondens ändamål
Fonden har till ändamål att bidraga till de kostnaderna för de aktiviteter
som arbetsgruppen för studiesocialt opinionsarbete inom hälso- och
boendeområdet genomför till gagn för elever och studenter på kårer
anslutna till SSCO.
2. Fondens styrelse och förvaltning
Fonden tillhör och förvaltas av SSCO. Fondens angelägenheter
handhas av SSCO:s styrelse i den ordning som framgår i denna stadga.
3. Uppbyggnad
Fondens tillskottskapital utgörs av medel som SSCO erhållit av SSSB i
anslutning till SSCO:s 90-årsjubileum. Därutöver kan fondens medel
utökas med:
- medel som tillskjutes genom insamlingar, gåvor eller dylikt,
- medel som uppbärs i ränta eller utdelning å fondens medel, och
- medel som avsätts inom SSCO.
4. Fondmedlens förvaltning
Jubileumsfondens medel skall förvaltas på så sätt att högsta möjliga
avkastning uppnås. Betryggande säkerhet skall finnas för de placeringar
som fonden utgör.
För uppfyllande av fondens ändamål får såväl fondens avkastning som
kapital tas i anspråk.
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5. Firmateckning
Fondens firma tecknas i samma ordning som, enligt vid varje tidpunkt
gällande beslut, gäller för firmateckning för SSCO.
6. Verksamhetsår
Fondens verksamhetsår skall vara detsamma som SSCO:s.
7. Tillsyn och revision
Fondens räkenskaper och förvaltning skall redovisas i SSCO:s
räkenskaper och revideras och godkännas i den ordning som anges för
dessa.
8. Stadgeändring och upplösning
Förslag om ändring av dessa föreskrifter behandlas på samma sätt som
gäller för ändring av stadgarna för SSCO.
Beslut om upplösning fattas på samma sätt som stadgas beträffande
upplösning av SSCO.
Besluten skall innehålla föreskrift om användande av fondens
tillgångar. Fondens tillgångar skall efter fondens upplösning användas
i huvudsaklig överenskommelse med det för fonden fastställa
ändamålet.
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