
STADGAR 

för Magnus Kåhres fond 

Fastställda av styrelsen den 14 mars 2017 

1 § 

Magnus Kåhres fond, i det följande benämnd fonden, har till ändamål att stöda vetenskapligt forskningsarbete 

samt främja vitterhet och konst på det sätt som anges i stadgarna för Ålands kulturstiftelse r.s, nedan stiftelsen. 

Understöd ur fonden kan även, enligt vad stiftelsens styrelse årligen prövar, till viss del beviljas för enskilda 

kulturevenemang av allmänt intresse i landskapet. 

2 § 

Fonden förvaltas av Ålands kulturstiftelse r.s i enlighet med stiftelsens och dessa stadgar. 

3 § 

Fondens kapital utgörs av det belopp som i enlighet med Magnus Kåhres dispositioner tillföll stiftelsen efter 

hans bortgång. Fonden kan tillföras medel genom donationer och testamenten eller genom att den på annat 

sätt framdeles utökas. 

4 § 

Av fondens avkastning läggs årligen en tiondedel till kapitalet och återstoden används för att utges som 

forskningsunderstöd och stipendier på sätt som föreskrivs i stiftelsens och dessa stadgar. 

5§ 

Det åligger stiftelsens styrelse att fondens kapital förvaltas enligt sunda principer som medger skälig avkastning 

utgående från en ansvarsfull risktagning. 

6 § 

Understöd ur fonden kungörs för ansökan genom annons i på Åland regelbundet utkommande dagstidningar, 

på stiftelsens hemsida och vid behov på annat lämpligt sätt enligt beslut av stiftelsens styrelse. 

7 § 

Ansökningar om understöd och stipendier behandlas och avgörs av stiftelsens styrelse. Ansökningarna skall 

innehålla kostnadsberäkning över beräknat behov av medel för samt tillräcklig utredning över det 

ifrågavarande ändamålet eller projektet. 

Styrelsen kan vid behov begära utlåtande av sakkunniga över enskilda ansökningar. 

8 § 

Mottagare av stipendier och understöd bör inom två år till stiftelsen inlämna redogörelse för hur beviljade 

medel använts. 

9 § 

Upphör stiftelsen med sin verksamhet skall den innan så sker besluta om fondens förvaltning på sätt som 

överensstämmer med fondens ändamål. 

10 § 

I övrigt skall gällande lag om stiftelser tillämpas. 

 


