STADGAR FÖR ÖSTRA FINLANDS NATIONS STIPENDIEFOND
Godkända på stipendiefondens styrelsemöte 2.2.2017.
Godkända vid nationsmötet 20.4.2017 och 30.3.2017.

§1 Ändamål
Ur Östra Finlands Nations stipendiefond (senare fonden) utdelas stipendier för
studie- och forskningsändamål åt medlemmar av Östra Finlands Nation vid
Helsingfors universitet.
§2 Förvaltning
Fondens förvaltning är anförtrodd dess styrelse, som består av De äldres råd samt
två medlemmar av nationen, vilka utses för ett verksamhetsår på valmötet.
Medlemmar av fondens styrelse (senare styrelsen) kan inte ansöka om stipendier
under sitt verksamhetsår.
§3 Fondens kapital
Till fondens kapital tillsätts årligen minst 5 % av fondmedlens nettoavkastning.
Fondens kapital kan även ökas genom donationer och bidrag. Allt tillfört kapital
underlyder dessa stadgar. Den årligen för stipendier disponibla summan
kalkyleras från fondens nettoavkastning varifrån minst 5 % återförs till fondens
kapital.
§4 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för fondens förvaltning och beslutar om lediganslående av
stipendierna
och
därmed
sammanhängande
frågor.
Nationens
verksamhetsgranskare granskar stipendiefondens bokslut inför nationen.
Nationens inspektor leder ordet i styrelsen och nationens kurator för protokoll.
Fondens bokföring sköts av en av styrelsen utsedd och inför densamma ansvarig
kassör.
§5 Stipendierna

Inlämnade stipendieansökningar behandlas av styrelsen, som före nationens
årsfest beslutar om utdelningen av stipendiemedlen. Styrelsen beslutar om antalet
stipendier samt deras storlek. Vid beslutet tar styrelsen i beaktande den disponibla
summan, ansökningarnas mängd samt ansökningarnas kvalitet. Då det är tjänligt
kan endast en del av den disponibla summan delas ut. I sådant fall förblir
återstående delen av det disponibla kapitalet i fonden. Styrelsen har rätt att av
stipendiat infordra stipendieberättelse.
§6 Ansökningarnas bedömning
Inkomna ansökningar bedöms enligt angivet ändamål samt sökandens
studieframgång och nationsaktivitet. Ansökningar som inte fyller kriterierna
förkastas. Ansökningens format bestäms av styrelsen och kurator delger dessa åt
nationen.
§7 Tillkännagivande och utdelande av stipendier
Av styrelsen fattat beslut om stipendiemedlens utdelning tillkännages på
nationens årsfest. Utdelningen samt lyftandet av de beslutade stipendiemedlen
sköts av fondens kassör.
§8 Namnteckning
Fondens namn tecknas av den av styrelsen utsedda kassören och nationens
inspektor tillsammans.
§9 Ändring av dessa stadgar
Vid ändring av dessa stadgar fordras bifall av stipendiefondens styrelse.
Antagande av nya stadgar för fonden kräver tre fjärdedels majoritet (3/4) på två
på varandra följande nationsmöten. Samtidigt upphävs alla tidigare stadgar för
nationens stipendiefond.

