STADGAR
för konstnären Henrik Nylunds fond för skärgårdskultur.
Uppställda av Ålands kulturstiftelses kollegium (styrelse) mars 1996.
§ 1.
Konstnären Henrik Nylunds fond för skärgårdskultur, i det följande benämnd
fonden, har till ändamål att stöda såväl nyskapande som på traditionen grundat
kulturarbete med anknytning till skärgården.
§2.
Fonden förvaltas av Ålands kulturstiftelse r.s. i enlighet med dess stadgar.
§ 3.
Fondens kapital består av:
1. Det grundkapital som övergick i stiftelsens förvaltning i samband med att
föreningen Skärgårdskultur överlät fonden i stiftelsens vård.
2. sparade medel, outnyttjade understöd och upplupna inkomster, samt
3. medel som genom gåva, testamente, hyllnings- eller kondoleansadress, eller
på annat sätt framdeles tillfaller fonden.
§ 4.
Av fondens avkastning läggs årligen minst en tiondel till kapitalet, och
återstoden kan användas för stipendier enligt stipulationerna i dessa stadgar.
§ 5.
Det åligger Ålands kulturstiftelse att tillse att fondens kapital förvaltas enligt
sunda principer på sätt som medger skälig avkastning utan risktagning.
§ 6.
Understöd ur fonden kungörs för ansökan genom annons i på Åland
regelbundet utkommande dagstidningar. Annonseringen bekostas av fonden.
Ansökningstiden bestäms av stiftelsens kollegium.
§ 7.
Ansökningar om stipendium behandlas och avgörs av stiftelsens kollegium.
Ansökningar om stipendier för bildkonst och därmed sammanhängande
konstgrenar remitteras för yttrande till Ålands konstförening som även äger
initiativrätt vad gäller fondens avkastning. Kulturstiftelsen har dock alltid
suveränt det slutliga och övergripande ansvaret för fondmedlens användning.
§ 8.
Ansökan om understöd görs skriftligen inom den utsatta ansökningstiden. Till
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ansökan fogas kostnadsförslag över beräknat behov av medel för det tilltänkta
projekt som skulle berättiga till ett stipendium samt uppgift om ansökningar om
medel från annat håll för enahanda ändamål
§ 9.
Om användningen av erhållet stipendium inom två år till stiftelsen inlämna
dokumentation.
§ 10.
En summa enligt kollegiets prövning tilldelas årligen i samband med
vårterminens avslutning vid Föglö grundskola en elev som under skolåret
ådagalagt framstående konstnärlig talang. Lärarkollegiet vid Föglö grundskola
utser ifrågavarande stipendiemottagare.
§ 11.
Skulle Ålands kulturstiftelse upphöra med sin verksamhet, äger stiftelsen innan
så sker besluta om fondens förvaltning på sätt som överensstämmer med
fondens ändamål enligt § 1 i dessa stadgar
§ 14.
För övrigt skall gällande lag om stiftelser lända till efterrättelse.
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