Stiftelsen Renée Eanders Hjälpfond
Genom ett testamente 1952-04-08 förordnade gymnastikdirektör
Renée Eander att 40 procent av hennes kvarlåtenskap skulle tillfalla
dåvarande Kvinnliga Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbunds
(K.L.S.R)* femte distrikt:
att användas för beredande av ekonomisk hjälp till medlemmar i
sagda distrikt, vilka på grund av ohälsa eller på annat sätt enligt
distriktsstyrelsens prövning äro i behov av hjälp.

Sedan Stiftelsen Renée Eanders Hjälpfond beviljats ytterligare tre
permutationer, genom beslut av Kammarkollegiet 2010-09-01,
2012-06-29 samt 2020-06-09 görs här en revidering av stadgar från 1978,
varefter följande lydelse ska gälla för Stiftelsen.

STADGAR
§1

Bestämmelsen har tolkats så att endast avkastningen skall
användas för sagda ändamål. Testamentet handlades och verkställdes
genom Friman & Carlander Advokatbyrå i Göteborg.
För förvaltningen av den testamenterade egendomen bildade
KLSR:s femte distrikt en stiftelse, benämnd Stiftelsen Renée
Eanders Hjälpfond, för vilken stadgar fastställdes i mars 1957. De
har därefter reviderats vid årsmötens 1967 och 1969. En första
permutation av ändamålet genomfördes 1977. Allt detta med hjälp
av samma advokatbyrå som vid den första handläggningen av
testamentet.
Därefter har ytterligare tre permutationer genomförts, 2010 med
ännu ett tillägg i ändamålet, 2012 där stiftelsen fick en egen styrelse
som följd av att Femte distriktet långt tidigare ändrat uppdelning till
att idag motsvara Region VG och Halland. Därutöver har förbundet
bytt namn till Legitimerade sjukgymnasters Riksförbund (LSR)
1960 samt ytterligare en gång 2014. Kallas nu Fysioterapeuterna
varför ytterligare en permutation genomförts 2020.

Fonden testamenterades år 1952 till dåvarande Kvinnl. Leg.
Sjukgymnasters Riksförbunds Femte distrikt av dess framlidna medlem,
gymnastikdirektören fru Renée Eander, Göteborg.
Fondens namn är ”Stiftelsen Renée Eanders Hjälpfond”. Dess grundplåt
är Kr. 241.174:02 (arvsskatt ej avräknad).

Sedan en tiondel av den årliga avkastningen lagts till kapitalet skall
återstående avkastning med avdrag för förvaltningskostnaderna
i första hand användas för beredande av hjälp till medlemmar i
Fysioterapeuterna, distrikten för Region Västra Götaland och Region
Halland, vilka på grund av ohälsa eller på annat sätt är i behov av hjälp och
i andra hand användas för bidrag till fortbildning av medlemmar i nämnda
distrikt av Fysioterapeuterna.
Efter att dessa ändamål tillgodosetts må återstoden av nämnda avkastning
användas till forskning och utvecklingsprojekt utförda av medlemmarna i
nämnda distrikt av Fysioterapeuterna.

§2
Stiftelsen för Hjälpfonden ska förvaltas av en styrelse som ska bestå
av fem (5) ledamöter varav fyra (4) utses av distriktet för
Fysioterapeuterna i Region Västra Götaland och en (1) av distriktet för
Fysioterapeuterna i Region Halland.
Denna styrelse prövar behovet av hjälp.
Över styrelsens beslut i understödsfrågor får klagan icke föras.

§3

Mölndal 2020-10-16
För Stiftelsen Renée Eanders Hjälpfond
Styrelsen

Hjälpfondens firma tecknas av ordförande och kassör gemensamt.

§4
För granskning av Hjälpfondens räkenskaper utser distrikten på årsmötet,
tvenne revisorer av vilka den ene skall vara av svensk handelskammare
auktoriserad revisor. Val av revisorer sker vart tredje år.
Revisorernas berättelse skall årligen föredragas å distriktens årsmöten,
som jämväl beslutar om ansvarsfrihet.

§5
Vid eventuell erforderlig omplacering av Hjälpfondens medel skall de
principer, som enligt lag gälla om anbringande av omyndigas medel,
komma till tillämpning.
Några andra administrationskostnader än de som direkt föranleds av
medlens förvaltning och revision får ej belasta Hjälpfonden.

*Kvinnl. Leg. Sjukgymnasters Riksförbund (KLSR) ändrade namn 1960 till
Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) samt ytterligare en gång 2014,
och kallas nu Fysioterapeuterna.

