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FALI(ENGREENSKA FONDEN FÖR KUNGL.
ORLOGSMANNASALLSKAPETS BIBLIOTEK
Den Falkengröenska biblioteksfonden är uppkallad efter .viceamiralen, riksrådet mm.
Christoffer Falkengr6en (1722 - 1789) som var Kungl. Orlogsmannasällskapet ftirste
hederspreses och som även vid bildandet av Kungl. Örlogsmannasällskapet var den som
erhöll invalsnummer 1.
Ärdamålet med fonden är som anges i stadgamas {iireslagna $ 2 "att stödja, bevara och
utveckla Sällskaptes bibliotek". Den långsiktiga målsättningen med fonden att den skall
kunna bidra till att göra verksamheten vid KÖMS bibliotek mindre beroende av
ekonomiska bidrag från välvilliga organisationer såsom Wallenbergstiftelsema även om
sådana bidrag och stipendier givetvis forlsatt kommer att sökas.

STADGAR
ör
den Falkengr6enska biblioteksfonden inom Kungl. Örlogsmannasällskapet.

$1

Den

Falkengrdenska biblioteksfonden nedan kallad fonden, inom Kung1.
Orlogsmannasällskapet nedan kallad Sällskapet, iir grundad på donationer och gåvor
från enskilda och juridiska personer.

$2
Fonden har

till ändamål att stödja,

bevara och utveckla Sällskapets bibliotek.

$3
Fonden forvaltas av Sällskapets stlrelse.
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s4

Av den erhållna avkastningen av fondens tillgångar skall lägst en femtedel årligen
läggas till fondens kapital. Vad som därefter återstår må utnltjas for de ändamål, fijr
vilket fonden har inrättats. Efter Sällskapets godkåinnande, må stlrelsen disponera över
fondkapitalet for främjandet av fondens ändamåI.

$s
Beståimmelsema rörande fondens ändamål, paragraf 2,

ffr icke ändras.

s6
Dessa stadgar kan i övrigt ändras av Säl1skapet. Detta kräver likalydande beslut
på varandra åtftiljande ordinarie sammanträden.

vid två

$7
Fondens räkenskaper revideras årligen av revisorer utsedda av Sällskapet.

Ansvarsfrihet fi)r styrelsen ftir forvaltningen av fonden prövas årligen vid Sällskapets
ordinarie sammanträde i apri1.

Stadgama har faststäl1ts vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde den
21 augusti 2013 i Göteborg.
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