
STADGAR FÖR TOMAS CARNSTAMS STIPENDIEFOND 
antagna av LASK:s styrelse 2020-09-01 

 
FONDENS BILDANDE 

§ 1 Tomas Carnstams stipendiefond, bildad av 845000-8431 Lunds Akademiska Schackklubb (LASK) 

den 1 septemberi 2020, har tillkommit för att hedra hedersledamoten Tomas Carnstams mångåriga 

insatser och engagemang för LASK. Tomas Carnstam (1949-2020) var en medlem i LASK under 

mer än 50 år och han blev därmed vän med hundratals svenska schackspelare, speciellt i Lund. 

Såsom administratör för svenskt korrschack värnade han speciellt om ideella ledares insatser.  

 

 FONDENS ÄNDAMÅL 
§ 2 Tomas Carnstams stipendiefond har till ändamål att premiera ideella ungdomsledare och 

administrativa ledare för föredömlig och kvalificerad insats där engagemang, glädje, gemenskap, 

hänsyn och solidaritet är naturliga inslag i den schackliga verksamheten. Insatsen skall ha fullgjorts 

inom LASK under något av de senaste åren.  
 

 FONDENS TILLGÅNGAR 
§ 3 Fondens tillgångar utgöres av medel som influtit till fondens bankkonto, eller på annat sätt ställts till 

dess disposition, samt avkastning från fondens tillgångar. 

 

§ 4 Såväl kapital som den årliga avkastningen skall användas till ett eller flera stipendier för föredömlig 

och kvalificerad insats inom LASK enligt de kriterier som anges i § 2. Storleken på stipendierna 

beslutas årligen av fondstyrelsen. Stipendierna utdelas årligen i september månad och skall nyttjas för 

utbildning och schackliga ändamål. 

 

 FONDENS STYRELSE 
§ 5 Fondens styrelse skall bestå av ordförande samt ytterligare minst två och högst fyra ledamöter. En av 

ledamöterna skall utgöras av LASK:s ordförande. Fondstyrelsen utses årligen av styrelsen för LASK. 

Fondstyrelsen skall ha sitt säte i Lund. 

 

§ 6 Styrelsen skall sammanträda minst en gång per år. Kallelse utsänds av ordföranden minst 10 dagar i 

förväg. Styrelsen är beslutsmässig om minst 2/3 av ledamöterna närvarar. Beslut fattas med enkel 

majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 

 

§ 7 Firmatecknare för fonden, var och en för sig, utgörs av fondens ordförande tillsammans med en av 

fondens styrelseledamöter, tillika firmatecknare för 845000-8431 Lunds Akademiska Schackklubb 

(LASK). 

 

 RÄKENSKAPER OCH REVISION 
§ 8 Fonden administreras av LASK, men särredovisas i föreningens räkenskaper. Fondens verksamhetsår 

skall vara 1 januari – 31 december.  

 

§ 9 Revisionen av fondens räkenskaper utföres av LASKs ordinarie revisorer enligt den tidplan som gäller 

för LASK i övrigt. 

 

 STADGEFRÅGOR 
§ 10 För beslut om ändring av dessa stadgar erfordras minst 2/3 av fondstyrelsens totala antal röster samt 

godkännade av LASK:s styrelse. 

 

 FONDENS UPPLÖSNING 
§ 11 För beslut om fondens upplösning krävs minst 3/4 av fondstyrelsens totala antal röster samt 

godkännande av LASK:s styrelse. 

 Om fonden skulle upplösas, tillfaller tillgångarna Lunds Akademiska Schackklubb (LASK). 
 

 


