Motion 2019-1

till HHGA

årsstämman 2019 (15 maj)

Bakgrund:
Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening (HHGA) har förmånen att ”äga”
och förvalta stiftelsen som kallas Resestipendiefonden. HHGA (medlemmarna och
dess valda styrelse) erhöll denna stiftelse tillsammans med mycket annat från vår
store donator Axel Adler och medlen kommer ifrån försäljningen av fastigheten
Spinetten d.v.s. Vasagatan 58 som föreningen förmånligt fick köpa av Axel Adler
1950 och sedermera sålde till Kometens restauratör Hans Breitner 1958.
Stiftelsens urkund och handhavande beskrivs i bl.a. årsredovisningen 2018, som
alla medlemmar erhållit.
Citerat nedan:

Allmänt om verksamheten: Stiftelsen har till ändamål att genom
stipendier ekonomiskt underlätta studieresor för medlemmar i
Svenska Ekonomföreningen i Västra Kretsen.
Stipendierna skall utdelas till företrädesvis yngre medlemmar som
är väl meriterade och kunna anses vara i behov av bidrag till resan.
Kretsens medlemmar kan besluta att stipendiemedlen helt eller
delvis skall avsättas till stipendier åt medlemmar som kommer att
deltaga i en av styrelsen föreslagen och för kretsens medlemmar
ordnad gemensam studieresa utomlands.
Avkastningen får också sedan minst tio procent av avkastningen
lagts till kapitalet, användas till kretsens studie- och
utbildningsverksamhet i den mån den inte kan användas till
resestipendier.
Västra Kretsen ingår i Handelshögskolans i Göteborg
Alumniförening (HHGA).
Stiftelsen har sitt säte i Göteborg.
Främjande av ändamålet : Stiftelsens ändamål främjas genom att
stiftelsen lämnar bidrag till HHGA, vars verksamhet i sin helhet
sammanfaller med stiftelsens ändamål

Väsentliga händelser under räkenskapsåret: Inga bidrag har beviljats
eller delats ut under 2018, då det inte har funnits utdelningsbara medel
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Motion: Att målet med fondens förvaltning kraftigt förändras och inriktas
på hög-avkastade papper och finansiella instrument så att avkastningen
når 3-5 % över tid och verkligen kommer HHGA och medlemmarna till
del samt därigenom lever upp till donatorns avsikter.
Vidare att det tydligt framgår i medlemmarnas uppdrag till styrelsen i
HHGA att Resestipendiefondens framtida förvaltningsstrategi skall i
första hand vara avkastande och inte värdetillväxt.

Göteborg söndagen den 14 april 2019
Lars Norberg, Anders Kempe, Göran Högberg och Björn O. Albrektson
Motionärer och medlemmar i HHGA 2019

