
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E G L E M E N T E 
 

 

 

för 
 

Stiftelsen 
 

DEN NORDISKA FÖRSTA S.T JOHANNIS-LOGENS 
 

 

J U B E L - F O N D. 
 

 

 

Gilladt och stadfästadt vid Logens allmänna sammankomst den 12 april 1867. 

 

 

 

__________________________ 

 

 

 

Med de ändringar i §§ 2 och 3 som fastställts vid allmän sammankomst i logen  

den 27 april 1994 och som stadfästs av Kammarkollegiet genom beslut om permutation den 

14 mars 1995 samt de ytterligare ändringar i § 3 vilka logen fastställt  

den 8 maj 2000 resp 14 januari 2002 och Kammarkollegiet stadfäst genom beslut om 

permutation den 17 september 2001 resp 2 maj 2002. 

 

 

 

 



 

 

 

§ 1. 

 

Fondens Ändamål. 

 

Den Nordiska Första S:t Johannis-Logens Jubelfond, stiftad under det sjette seku-

lar-året sedan Stockholms Stads Grundläggares död, till evärdelig åminnelse af honom 

samt af de upplysningens och humanitetens segrar, som vårt tidehvarf vunnit, har till 

ändamål att befrämja Frimureriets praktiska syften på sätt som här nedan bestämmes. 

 

 

 

§ 2 

 

Fondens Bildande. 

 

Jubelfondens Grundplåt består af ett tecknadt belopp af 2,500 Riksdaler Riksmynt, 

hvilket förökas dels genom förräntning, dels genom frivilliga tillskott af för ändamålet 

Nitälskande Frimurare-Bröder. 

 

Fondens kapitaltillgångar får placeras i 

 

1. fast egendom 

 

2. obligationer eller andra skuldförbindelser, som utfärdats eller garanterats av 

staten eller av kommun eller därmed jämförliga samfälligheter, 

 

3. obligationer eller andra skuldförbindelser, som har utfärdats av Sveriges all-

männa hypoteksbank, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, Svenska bostads-

kreditkassan, Svenska skeppshypotekskassan, Skeppsfartens sekundärlånekassa eller 

kreditaktiebolag, dock inte förlagsbevis, 

 

4. obligationer, som har utfärdats eller garanterats av svenska banker, 

 

5. obligationer, som har utfärdats av svenska näringsföretag och som offentligen 

har utbjudits av svenska banker, 

 

6. andra skuldförbindelser med säkerhet i sådan panträtt i jordbruks, affärs- eller 

bostadsfastigheter i Sverige som ligger inom 75 procent av ett av Jubelfondens direktion 

efter expertvärdering godkänt uppskattningsvärde av den fasta egendomen eller 

tomträtten, 

 

7. fordringar hos riksbanken eller riksgäldskontoret, 
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8. fordringar, som svenska banker, postgirot eller försäkrings-företag med svensk 

koncession svarar för, 

 

9. sådana aktier, förlagsbevis, konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade 

med optionsrätt till nyteckning som är inregistrerade vid Stockholms fondbörs, 

 

10. andelar i värdepappersfonder som omfattas av lagen (1990:1114) om värde-

pappersfonder, 

 

11. andra svenska värdehandlingar, som med hänsyn till sin art och till den säker-

het som de erbjuder kan anses jämförliga med någon av de värdehandlingar som anges 

under 1-10. 

 

12. utländska aktier, som är registrerade och noterade vid välrenommerad utländsk 

fondbörs, dock att dylika aktier får utgöra högst 10 % av de förvaltade tillgångarnas 

bokförda värde. 

 

Direktionen skall tillse att fonden får en lämplig sammansättning av värdepapper 

med hänsyn till intresset av riskspridning. 

 

 

 

 

§ 3 

 

Om Sättet för de disponibla medlens användande. 

 

Den årliga avkastningen av Fonden fördelas enligt följande grunder: 

 

1:o) För att betrygga Fondens fortfarande tillvext samt för att betäcka möjligen in-

träffande förluster skall årligen En Tiondedel (1/10) af avkastningen läggas till Fon-

dens kapital. 

 

2:o) Till behöfvande Frimurare-Bröder, deras Enkor och Barn äfvensom ock till 

andre i nöd stadde medmenniskor skall årligen Två Tiondedelar (2/10) af avkastningen 

såsom understöd utdelas. 

 

3:o)       Fem tiondelar av avkastningen skall användas till att genom utdelning av sti-

pendier eller på annat sätt främja utbildning efter den obligatoriska skolan av behövande 

barn och ungdomar med goda anlag för vetenskap, konst eller slöjd. 

 

4:o)       En tiondel av avkastningen skall användas för utdelning till behövande. 
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5:o) Till utgifter som Fondens Förvaltning påkallar äfvensom för sådant som kan 

befrämja Frimureriets tillvext och logens anseende skall årligen användas En Tionde-

del (1/10) af avkastningen. 

 

 

 

§ 4 

 

Fondens Förvaltning. 

 

Mom. 1. Fondens Förvaltning ombesörjes af en Direktion, bestående af Sju (7) 

personer, hvilka antingen blifvit antagne såsom Frie murare i S:t Johannis Logen Den 

Nordiska Första och minst innehafva Mästares Grad, eller ock derstädes innehafva Em-

bete. 

 

Mom. 2. Denna direktion väljes för Ett År af Bröderna vid S:t Johannis Logens 

"Den Nordiska Första" allmänna sammankomst i April månad. Vid samma tillfälle och 

enligt samma grunder skola äfven utses Fem (5) Suppleanter samt de Nio (9) bröder 

hvilka, jemte Direktörerna och Suppleanterna, skola utgöra den Nämnd hvars ändamål 

och befogenhet denna paragrafs tredje moment bestämmer. Afgående Direktions-leda-

mot, Suppleant och ledamot af Nämnden kan ånyo inväljas. Direktionen utser inom sig 

En Ordförande, En Sekreterare och en Skattmästare samt fastställer en, efter göromålens 

beskaffenhet lämpad arbetsordning. 

 

 

Mom. 3. Direktionen eger full beslutanderätt i alla de frågor som angå Fondens 

Förvaltning och de disponibla medlens användande, dock med ett noggrant iakttagande 

af detta Reglementes föreskrifter. För att ett beslut skall såsom gällande anses, erfordras 

att minst Fem (5) af Direktionens ledamöter, vare sig Ordinarie eller Suppleanter, äro 

närvarande och om beslutet ense. Suppleant må icke tillkallas derest Direktör ej anmält 

förhinder. Uppstå skiljaktiga åsigter afgöres frågan genom öppen omröstning, hvarvid 

det åligger den, inom Orden i grad, yngre att först afgifva sin röst. Derest icke minst 

Fem (5) äro om beslutet ense eller när Direktionen eljest så anser nödigt, hänskjutes 

frågan till afgörande af den enligt förskrifterna i denna paragrafs andra moment valde 

Nämnd. 

 

Mom. 4. Direktionens Ordförande förer ordet äfven vid Nämndens sammanträden. 

För att Nämnden skall kunna fatta beslut böra minst Sjutton (17) af dess ledamöter vara 

tillstädes, och ega de att med enkel pluralitet afgöra förekommande frågor. 

 

Mom. 5. Såväl Direktionen som Nämnden sammanträder på kallelse af Ordföran-

den. Protokollet föres hos båda af Sekreteraren och skola alla fattade beslut deri anteck-

nas. 
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Mom. 6. I den händelse någon af Direktörerna under årets lopp skulle med döden 

afgå, eller eljest på ett eller annat sätt blifva förhindrad att i Direktionen qvarstå, skall 

den i grad inom Orden högste af de Fem Suppleanterna omedelbarligen i Direktionen 

inkallas, då val af Suppleant i näst derpå följande "Den Nordiska Första" Logens all-

männa sammankomst skall anställas. På samma sätt förhålles om någon af Nämndens 

ledamöter afgår. 

 

 

 

§ 5. 

 

Om Granskning af Fondens förvaltning. 

 

Fondens räkenskaper och förvaltning granskas årligen af Tvenne (2:ne) i "Den 

Nordiska Första" Logens allmänna sammankomst, vid den tid som af arbetsordningen 

bestämmes, utsedde Revisorer af minst mästeregrad, och skall Revisorernes berättelse 

jemte Direktionens deraf möjligen föranledda förklaring i allmän sådan loge föredragas 

innan decharge lemnas den afgående Direktionen och nytt val der anställes. 

 

 

 

§ 6. 

 

Om ändringar i detta Reglemente. 

 

I de Trenne (3:ne) första samt i denna paragraf af detta Reglemente må ej någon 

ändring kunna företagas. Förslag till ändring i detta Reglementes öfriga delar böra 

skriftligen affattade väckas i allmän Loge uti Den Nordiska Första och Nämndens ut-

låtande deröfver infordras till nästa allmänna sammankomst i nämnde Loge, hvarefter 

förslaget till slutlig pröfning och afgörande företages vid näst derpå följande Logen 

"Den Nordiska Förstas" allmänna S:t Johannis Lärlinge-Loge. 

 

 

Stockholm i December 1866. 

 

 


