
Stadgar för Gustaf och  
Calla Sandströms Minnesfond 
 

§ 1 
Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond är en stiftelse med  
ändamål att i första hand utgiva underhållsbidrag till ålderstigna, 
sjuka eller lytta advokater och avlidna advokaters efterlevande 
makar och barn samt bidrag till vård, fostran eller utbildning,  
under barndomen och ungdomen, av barn till avlidna advokater, 
allt under förutsättning att vederbörande lever i brydsamma eko-
nomiska förhållanden. I andra hand får stiftelsens medel användas 
för att lämna bidrag till fortbildning av advokater och hos dem an-
ställda samt till utgivande av juridiska skrifter eller förlagsverk-
samhet i ämnen rörande advokatyrket. 
 

§ 2 
Fondens tillgångar utgöras av medel, som enligt fru Calla Sand-
ströms testamente av den 22 oktober 1956 eller eljest tillföras 
fonden, ävensom avkastningen av sådana medel. 
 

§ 3 
Fondens styrelse, som skall hava sitt säte i Stockholm, skall bestå 
av tre ordinarie ledamöter med tre suppleanter för dem samt utses 
av styrelsen för Sveriges advokatsamfund för högst två år i  
sänder. 
 

§ 4 
Styrelsen, som inom sig utser ordförande och vice ordförande, är 
beslutför då tre ledamöter äro närvarande. 

Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken vid sam-
manträde två ledamöter förena sig. 
 

§ 5 
Fondens tillgångar skola göras fruktbärande på betryggande sätt. 
Till fonden hörande värdehandlingar skola i fondens namn för-
varas i bank. 
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§ 6 
Fondens egendom skall förvaltas på ett godtagbart sätt i syfte att 
upprätthålla en långsiktig god utdelningskapacitet och trygga real-
värdet av fondens tillgångar. 

Förutom direktavkastning får även realisationsvinster, som upp-
kommer genom omsättning av fondens tillgångar användas till ut-
delning och omkostnader, i den mån realisationsvinsterna inte be-
hövs för att trygga realvärdet av fondens tillgångar eller annat  
följer av tredje stycket. 

Av summan av den årliga direktavkastningen och den årliga  
realisationsvinsten skall minst en tiondel avsättas till det bundna  
kapitalet. 

Tilldelande av bidrag och anslag från fonden beslutas av styr-
elsen oberoende av gjorda ansökningar. Innan bidrag tilldelas bör 
styrelsen ha inhämtat yttrande från styrelsen för den samfunds-
avdelning, som vederbörande samfundsledamot senast har tillhört. 
 

§ 7 
Fondens förvaltning skall årligen granskas av Sveriges advokat-
samfunds revisorer. 

Fondens räkenskaper för varje kalenderår skola avslutas och för 
granskning överlämnas till revisorerna samtidigt med samfundets 
egna räkenskaper. Över granskningen skola revisorerna avgiva 
skriftligt utlåtande till samfundets styrelse, som har att besluta om 
ansvarsfrihet. 

Fonden skall icke vara underkastad tillsyn enligt lagen den 
24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser. 
 

§ 8 
Styrelsen och revisorer åtnjuta icke arvode. 
 

§ 9 
Ändring av dessa stadgar kan ske allenast genom beslut i samma 
ordning som gäller beträffande ändring av Sveriges advokatsam-
funds stadgar. Innan beslut om stadgeändring fattas, skall fondens 
styrelse höras. 

Beslut om sådan ändring av stadgarna, att fondens ändamål, 
den självständiga förvaltningen av dess tillgångar eller grun-
derna för dessas användning därigenom rubbas, förutsätter 
permutation. 


