Stadga för Maja och Alfons Strömstens fond
Godkänd: Kommunfullmäktige 22.12.2004 § 163
Ändrad: Kommunfullmäktige 9.10.2017 § 53 (punkt 3 §)

1 § Fondens namn och syfte
Fondens namn är ”Maja och Alfons Strömstens fond”
Fonden har bildats av de medel som Karl Alfons Strömsten och Anna-Maria Strömsten med sitt
inbördes testamente av den 26 mars 1970 med därtill hörande precisering av den 9 maj 1972 har
donerat till Kyrkslätts kommun.
Enligt testamentets villkor bör de till Kyrkslätts kommun överlåtna medlen användas för främjande
och utvecklande av den svenskspråkiga åldringsvården i Kyrkslätts kommun.
Fondens medel används i enlighet med denna stadga för understödande av verksamheten i
Stiftelsen Sankt Mikaels gille i Kyrkslätt eller annat svenskspråkigt samfund som verkar inom
åldringsvården i Kyrkslätts kommun.

2 § Fondens kapital
Fondens grundkapital är 42.046,98 euroa (250.000 mk).
Fondens medel kan förkovras genom att till fonden överföra medel som erhållits genom donationer
eller testamenten.

3 § Fondens avkastning
1m Fondens medel, kapital och avkastning disponeras av kommunstyrelsen i Kyrkslätt. På dessa
medel erlägger kommunstyrelsen ränta till fonden. Den årliga räntan är lika stor som den av
Finlands Bank fastställda grundräntan.
2m Kommunstyrelsen kan om styrelsen vill besluta placera fondens medel eller en del av fondens
medel i ränte- eller blandfonder. Fondens medel ska placeras med eftertanke och i placeringen ska
försiktighet och övervägande iakttas. Fondens medel ska placeras tryggt på ett sätt som ger
avkastning. Eventuell avkastning som fås från fonderna där kommunstyrelsen placerat medel ur
Strömstens fond, läggs i sin helhet till kapitalet i Strömstens fond i enlighet med värdeökningen i
slutet av året.

4 § Användning av fondens medel
Kommunstyrelsen kan bevilja lån för finansiering av investeringsprojekt som stämmer överens med
användningsändamålet för fondens medel.
Räntan på lånet kan beviljas som bidrag till låntagaren.
Kommunstyrelsen kan bevilja bidrag ur fondens övriga avkastning för verksamhet som stämmer
överens med användningsändamålet för fondens medel.

5 § Fondens förvaltning
Fondens medel ingår i kommunens bokföring. Kommunen övervakar inflytandet av intäkterna från
fonden och användningen av fondens medel.

