Stadgar
för

Stiftelsen
Karl-Axel Rosenqvists fond
__________________________

Stiftad den 31 december 1988 under namnet Karl-Axel Rosenqvists fond, namnändrad genom
beslut den 6 juni 1997 i NF Jubelfonds direktion till
Stiftelsen Karl-Axel Rosenqvists fond.

_________________________

Stadgarna har ändrats genom beslut i NF Jubelfonds direktion den 14 november 1997,
den 7 oktober 2004 och den 10 november 2005.

1§
Fonden, vars grundkapital utgöres av en donation, skall bära namnet Stiftelsen KarlAxel Rosenqvists fond.

2§
Fondens ändamål är att i Den Nordiska Första S:t Johannis-Logens Jubel-Fonds anda
medelst utgivande av stipendium till utövare av vetenskap, konst eller hantverk främja
fortsatt förkovran och utveckling genom studier och vidareutbildning. Härvid skall förtur ges för stöd till fortbildning av personer som är konstnärligt verksamma vid Kungl
Operan, varvid sångsolister skall åtnjuta prioritet.

3§
Fonden förvaltas och företräds av direktionen för Den Nordiska Första S:t JohannisLogens Jubel-Fond (NF Jubelfond), knuten till Den Nordiska Första S:t Johannislogen
inom Svenska Frimurare Orden i Stockholm.

4§
För fondens ändamål disponeras den årliga nettoavkastningen, sedan högst tio (10) procent därav lagts till kapitalet.

5§
Stipendiater utses i samma ordning som gäller för NF Jubelfond.
Den summa som står till förfogande för stipendium kan, om så befinnes lämpligt, delas
på två eller fler mottagare.
Utdelning av stipendium skall som regel ske i samband med utdelningen av NF Jubelfonds stipendier.

6§
Den årliga förvaltningen av fondens medel skall granskas av NF Jubelfonds revisorer.
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7§
Dessa stadgar kan endast ändras genom enhälligt beslut av den styrelse som förvaltar
fonden. Beträffande fondens ändamål får dock ändring ske endast om Kungl Operans
verksamhet och inriktning väsentligen förändras eller om operakonsten i traditionell
mening icke längre kan anses levande.

8§
Fonden skall icke stå under tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser.

_________________

Dessa stadgar har ändrats genom beslut i NF Jubelfonds direktion den 14 november
1997, den 7 oktober 2004 och den 10 november 2005.

_________________

Stockholm den 31 december 1988

Karl-Axel Rosenqvist
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