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§1 Ändamål
Föreningens ändamål är att förvalta och fördela de medel som  
anslagits av förbundet eller givits som gåva av annan.

Medlen ska användas för stipendier till arbetsterapeuter med sådan 
utbildning att de kan antagas som medlemmar i Sveriges Arbets
terapeuter. Stipendierna ska användas för utvecklingsarbete och/eller 
forskning som bidrar till utveckling av arbetsterapi.

§2 Utdelning
De medel som kan delas ut begränsas årligen till summan av:
a)   avkastningen på förvaltat kapital – räntor, utdelningar och  

realisations resultat vid försäljning av värdepapper – med avdrag 
för förvaltningskostnader, eventuell skatt med mera                                      

b)   tio procent av fondens behållna förmögenhet vid utgången av  
det senaste verksamhetsåret samt

c)   de medel som förbundet eller annan tillför fonden under  
verksamhetsåret.

§3 Styrelse
Stipendiefonden är en ideell förening i vilken alla medlemmar i  
Sveriges Arbetsterapeuter är medlemmar. Medlemmarna represent
eras av den av fullmäktige valda förbundsstyrelsen. 

Fondens styrelse är en av Sveriges Arbetsterapeuters förbunds
styrelse utsedd fast delegation. Den ska bestå av ordförande samt fyra 
ledamöter. Ordförande och övriga ledamöter utses för tre år i taget.
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§4 Förvaltning
Stipendiefondens medel ska placeras på bankräkning eller eljest i 
värdepapper.

§5 Årsredovisning och revision
Fondens verksamhetsår ska vara kalenderår.

Inom fyra månader efter utgången av varje verksamhetsår ska  
fondens styrelse avge årsredovisning innefattande förvaltnings
berättelse, resultat och balansräkningar.

Årsredovisningen ska granskas av Sveriges Arbetsterapeuters  
revisorer. Den ska även tillställas Sveriges Arbetsterapeuters  
förbundsstyrelse.

Fråga om ansvarsfrihet för stipendiefondens styrelse avgörs av  
Sveriges Arbetsterapeuters fullmäktige.

§6 Stadgeändring
Denna stadga kan ändras genom beslut av Sveriges Arbetsterapeuters 
fullmäktige.

§7 Upplösning
Föreningen upplöses när Sveriges Arbetsterapeuters fullmäktige så 
beslutar. Fondens tillgångar med avdrag för dess skulder ska därvid 
anslås till ändamål i enlighet med §1 i denna stadga.
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