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STIfTELSEN

FRIA KULTURFONDENS

oAVOF.OND

Stadoar

§ 1

Stiftelsen har lll/. AndarnAl att främja vård och uppfostran 8'1 barn. IAmna underst&f för beredande
av undervisning och utblfdnlng, utöva hjAlp"erksamhet bland behOvande och framja vetenskapfig
forskning.

§2

stiftelsen skall verka utJfrin de Impulser Rudolf S~lner har givit I antroposofin.

§3

Stiftelsens namn skall vara; Stiftelsen Fria Kuttul'fondens Gåvofond .

§4

Stiftelsens medel som åstadkom[)8S genom gåvor. donationer OCh testamenten, lIvensom lån.säkerhet eller på annat IndamAl$enlJgt sitt får. pA motsvarande dtt. stallas till Mrfogande tOr
under § 1 nämnda Andarnål. ivensom till Andamål som sOfteJsens vert.samhet Ir beroende av
frAn en vklare synpunkt $ett. SAdäiJa AndarnAI har, liksom sttftelsens andBmål, sin grund , Rudolf
stelners antmposofi. vftken omfattar bI.a. forskning Inom en fri högskola och dlnned Ideelft
förbundna verksamheter.
Disposition av skJJnkta medel sker tillsammans med personer utsedda av styrelsen fOr

AntropasofISka Sällskapet I Sverige.
stiftelsen äger, med undantag från vad som föreskrivs 12 kap. 4§ stfftelselagen (1994:1220). rätt

att fritt placera eller låna ut stiftelsens kapital I den mån i§i och I denna paragraf angivnaandarnAI gynnas.

§5

Stiftelsens angeragenheter haOdhas av dess styrelse som har sltt sate l Järna. SOdertAlje
kommun.

§e

Nya ledamöter utses av fondens styrelse fOr tid och under villkor som den sJllv har att bestamma.
Avgår styrelSeledamot kan styrelsen utse erslttare fOr den avgångne ledamoten. ~lsens
ledamöter skall vara medlemmar I AnttopO$Oflska SAJlskapet. Val av ny styrelseledamot bOr
rOregAs av samn\d med AntroposofIska SIIl$kapel$ styrelse. Antalet styrelsemedlemmar skall
vara minst tre. man Ar ej begränsat uppAt.

§7

Kallelse till styreJsesamm Ilntrade , som skall hållas minst en gäng Artigen och eljest nar två
styrelsemedlemmar pAfo",rar det. Skall 8V styrelsens ordförande utfAtdas mInst en vecka fOre
sammanträdesdatum.
Styrelsen ar beslutsfOr nlr mer an halften av ledamOterna Ir närvar1lnde. Som styrelsens beslut
gAller den mening som mtllr An hältten, dock minst två, ev de nlrvarande l'Ostar för elle(. vId lika
rOstetal, elen mening som ordföranden blttAder. Enighet I be5hJt bör efterstl1lvas.
Över myrelsens beslut skall protokoll föras.


