STADGAR
Jonas Nordéns Minnesfond
för högskoleutbildning inom svensk hotellnäring

Nedanstående stadgar har antagits vid styrelsemöte den 12 april 2019
§1

Fondens namn: Jonas Nordéns Minnesfond

§2

Fondens ändamål och syfte: Att genom stipendieutdelning bidra ekonomiskt till behövande
studenter vid Restaurang- och Hotellhögskolans (”RHS”) hotell- respektive Hospitality
Management program samt forskare vid RHS, Grythyttan, Örebro universitet. Stipendier kan
utdelas till studenter liksom på såväl forskar- som doktorsnivå, som regel en gång per år.
Fondens syfte är att stödja branschens utveckling till minne av Jonas Nordén, som gick bort i
tsunamin den 26 december 2004.
Utdelning av medel kan avse såväl stipendier som reseanslag eller andra bidrag som styrelsen
finner lämpligt.

§3

Fondens medel har erhållit och erhålles genom royalty från utgivning av böcker skrivna av
Gösta Nordén, samt genom donationer och insamlingsverksamhet.

§4

Fonden administreras av en styrelse om högst sju (7) personer. En av dessa, tillika ordförande
för styrelsen, skall vara Prefekten vid RHS, och två av dessa skall utgöras av dels Gösta Nordén
(eller vid dennes frånfälle eller när Nordén lämnar styrelsen någon av Nordéns avkomlingar)
och dels en ytterligare person som Gösta Nordén (eller hans successorer) har utsett. Dessa tre
skall gemensamt utse lämpliga personer med anknytning till Campus Grythyttan eller till
hotellverksamhet. Dessa senare utses årligen vid årsstämma och noteras i det protokoll som
upprättas därvid.
Styrelsen skall sträva efter att administrationskostnader och liknande utgifter hålles nere, men
kan ersättas för kost och logi mot räkning i samband med styrelsemöten och årsstämma;
arvode skall dock ej utgå till styrelseseledamot.

§5

Medelsförvaltning skall ske tillsammans med medel som förvaltas av Stiftelsen Grythytte
Stipendiefond, org.nr 877101-3524. Styrelsen må dock besluta om annan förvaltare av
Fondens medel, dock skall alltid beaktas att förvaltning av influtna medel skall ske på ett för
fonden säkert sätt.
All avkastning liksom donationer och andra intäkter tillfaller oavkortat Jonas Nordéns
Minnesfond och dess tillgångar skall redovisas till Fondens styrelse såväl i samband med
styrelsemöten som vid årsstämma. Civilrättsligt skall fonden anses vara inskränkt skatteskyldig
och utdela medel enligt gällande skatteregler (f.n. i snitt 80% av avkastningen per
femårsintervall).
Till Jonas Nordéns Minnesfond influtna medel liksom avkastning på dessa medel får endast
användas för utdelning enligt § 2.

§5

För beslut om utdelning av stipendier, reseanslag eller andra bidrag i enlighet med fondens
ändamål svarar styrelsen. Sådana beslut skall baseras på ansökningsförfarande där sökande
motiverar sin ansökan och där styrelsen efter noggrant övervägande må besluta om utdelning
av stipendium, reseanslag eller annat bidrag till en student resp. en forskare.

§6

Dessa stadgar må ändras efter beslut med 2/3 majoritet av samtliga styrelseledamöter. Dock
förutsätter en ändring av ändamålsparagrafen ovan (§ 2) enhällighet.

§7

I händelse av att beslut fattas att upplösa Fonden skall – efter det att samtliga Fondens
kostnader slutligt betalats – eventuellt överskott gå till: Indahjälpen, Ban Bangsak School, Khao
Lak. Konto, Swedbank 984307401-5 avs. Jonas Nordéns Minnesfond.
Medel till Jonas Nordéns Minnesfond för högskoleutbildning inom svensk hotellnäring insättes på
bankgiro 5225-5569 med text: Jonas Nordéns Minnesfond c/o Stiftelsen Grythytte Stipendiefond
http:www.goestanorden.se/fonden.html//

