STADGAR FÖR FONDEN FÖR HÄLSA OCH VÄLFÄRD
1§ Fondens namn
Fondens namn är Fonden för Hälsa och välfärd (härefter ”Fonden”).
2§ Fondens ändamål
Fonden skall understöda undervisning och forskning inom området för idrott, social- och hälsovård vid
högskolan Arcada. Ändamålet förverkligas genom utdelandet av understöd, stipendier och
penningspris, genom att publicera förtjänstfulla forskningsresultat, samt genom andra stödåtgärder.
3§ Förvaltning av fonden
Stiftelsen Arcadas styrelse förvaltar Fonden. Till styrelsens uppgifter avseende Fonden hör även att:
1) övervaka Fondens verksamhet
2) utse ett utdelningsutskott avseende fondens medel; och
3) ansvara för att tillsynen över Fondens bokföring och medelsförvaltning är ordnad på ett
betryggande sätt.
Stiftelsen Arcadas finansråd har till uppgift att på styrelsens uppdrag och i enlighet med dess direktiv
förvalta Fondens kapital. Finansrådet anvisar årligen före utgången av januarimånad Fondens
utdelningsutskott de medel som utskottet kan använda för utdelning under det innevarande året.
Fonden kan anställa personal och anlita utomstående expertis för att bereda och verkställa dess
beslut.
4§ Fondens medel
Fondens medel förvaltas som en separat fond i enlighet med reglementet för förvaltningen av Stiftelsen
Arcadas fonder (bilaga 1).
5§ Förvaltningen av förmögenhetsportföljen
Förmögenhetsförvaltningen skall eftersträva en långsiktigt jämn och god avkastning.
Fonden upptas tillsammans med de övriga förvaltade fonderna som förvaltade fonder i Stiftelsen
Arcadas balansräkning. För de förvaltade fonderna uppgörs årligen ett bokslut i samband med
Stiftelsen Arcadas bokslut, i vilken även fonderna ingår. Av fondernas medel skall minst tre och högst
fem procent av marknadsvärdet årligen anslås för utdelning. Finansrådet har rätt att av särskilda skäl
besluta om en utökad utdelning.

6§ Utdelning
6.1. Förslagsställare
Inskrivna studenter och personal vid Arcada har rätt att inkomma med förslag över projekt, grupper
eller personer som är i behov av finansieringsmedel.
6.2. Utdelningsorgan
Användningen av de till utdelningen anvisade medlen bestäms av det utskott som Stiftelsen Arcadas
styrelse årligen utser i samband med sitt konstituerande möte. Utskottet skall ha tillräcklig sakkunskap
för att fatta beslut om medelsanvändningen. Utskottet kan även på eget initiativ bevilja finansiering
samt besluta om att vid behov öppet lediganslå stipendier.
På utskottet ankommer att med iakttagande av dessa stadgar fatta beslut om användningen av de
medel som står till förfogande för utdelning.
Utskottet avger årligen en rapport om medelsanvändningen till styrelsen.
6.3. Meddelande om beviljande av medel
Utskottet skall meddela mottagarna av medel genast efter att utskottet fattat beslut och samtidigt
meddela om tidpunkten för när medlen utbetalas.
6.4. Redovisning
Mottagaren av medel skall inkomma med en redovisning över användningen av medlen till utskottet
före utgången av junimånad året efter beviljandet av understödet.
7§ Verksamhetstid
Fonden verkar tillsvidare. Om Fondens ändamål inte längre kan förverkligas, skall Fonden upplösas
och dess medel sammanslås med en annan fond med likartade ändamål inom Stiftelsen Arcada.
8§ Upplösning
Vid en eventuell upplösning av Stiftelsen Arcada skall Fondens behållna medel tillfalla en sådan
finländsk svenskspråkig institution, som befrämjar ändamål liknande dem Fonden verkat för.
Dessa stadgar för Fonden för företagande och tillväxt har fastställts av Stiftelsen Arcadas styrelse [
].2010.

