13.
Föreningens prisbelöningar utdelas vid dessa allmänna möten.
Med dessa pris belönas förtjenstfulla industriela uppfinningar, utmärkta ve
tenskapliga arbeten och alster af skön konst.
Prisbelöning kan endast tilldelas den, som tillhör ett af de fem nordiska ri
kena.
För prisens utdelande väljes af mötet en särskild nämnd, hvilken eger att
med mötets rätt besluta. Denna nämnd kan, der den finner lämpligt, inhemta
upplysningar af vederbörande sektioner.
Prisens utdelande sker af mötets Ordförande vid allmän sammankomst och
! stiftarens namn.
14.
Föreningens understöd skola afse:
att underlätta framställandet af nya uppfinningar på industriens eller veten
skapens område, och att befordra sådana vetenskapliga eller industriella un
dersökningar, som pröfvas deraf förtjenta, och som äro förbundna med större
omkostnader;
att bekosta utgifvandet från trycket af större värdefulla arbeten inom områ
det för Föreningens verksamhet;
att inköpa konstverk och dyrbarare vetenskapliga hjelpmedel;
att bidraga till resor för industrielt, vetenskapligt eller konstnärligt ända
mål.
Dessa understöd, som lämpas efter Föreningens disponibla tillgångar, kun
na beslutas dels vid allmänt möte af en dertill utsedd särskild nämnd, och
dels emellan..de allmänna mötena af Föreningens hufvudstyrelse efter fram
ställning från någon afdelnings styrelse och sedan två sakkunnige ledamöter
af Föreningen i ämnet afgifvit yttrande.
15.
Utställningarne, som antagligen först i en afiägsnare framtid, i mon af Före
ningens växande··tillgångar, kunna förekomma, hållas på samma ort som de
allmänna mötena, och samtidigt med dem.
16.
Fråga om förändringar i dessa grundreglor kan endast väckas af Förenin
gens hufvudstyrelse, som dertill framställer förslag vid Svenska afdelningens
ordinarie årssammankomst. Gillas då förslaget, blir det hvilande till samma
afdelnings nästa ordinarie årssammankomst, då detsamma skall antingen
oförändradt antagas eller förkastas. Blir det antaget och Kongl. Vetenskaps
Akademien äfven för sin del vitsordar den föreslagna förändringens behöflig
het, må hufvudstyrelsen derå söka Kongl. Maj:ts nådiga stadfästelse, varande
förändringen, när sådan stadfästelse erhållits, lagligen gällande. Dock må så
dan förändring i intet fall strida mot hufvudsyftemålet för Generalkonsul Let
tersteds donation, sådant det i dessa grundreglor innefattas.
Särskilda reglementen för olika ändamål må, om de ej äro mot grundregIor
na stridande, till efterrättelse antagas, af Föreningen vid allmänt möte röran
de föremålen för Föreningens allmänna verksamhet, af hvarje afdelning röran
de dess särskilda verksamhetsområde, och i öfrigt af Föreningens hufvudsty
relse.

GRUNDREGLOR FÖR LETTERSTEDTSKA FÖRENINGEN
Enligt föreskrifter i Jacob Letterstedts testamente fastställda 1874, med änd
ringar gällande från 1981 (ändringarna beslutade av föreningens årsmöten
14.5 1979 och 13.5 1980, tillstyrkta av Vetenskapsakademien 8.10 1980 samt
godkända av Kammarkollegiet 26.1 1981).

1.
Den Letterstedtska föreningen har till ändamål att befordra gemenskapen
emellan de fem nordiska rikena i afseende på industri, vetenskap och konst,
samt att åt yrkesflitens så väl som åt vetenskapens och konstens utveckling
inom dessa riken bereda uppmuntran och stöd.

2.
Föreningen består af fem afdelningar, en för hvartdera af de fem nordiska
rikena. Hvarje afdelning eger att sjelf inom sitt land välja ledamöter.

3.
Den Svenska afdelningen utser Föreningens hufvudstyrelse, hvilken skall
hafva sitt säte i Stockholm och bestå af en Ordförande, en ständig Sekretera
re och dessutom tio ledamöter. Denna styrelse är äfven styrelse för den Sven
ska afdelningen. Hvart tredje år afgå fyra af denna styrelses ledamöter efter
ålder i styrelsen, och vid lika ålder efter lottning. De afgående ledamöterna
kunna åter väljas.
De öfriga afdelningarne välja ock hvar för sig sin styrelse. Det tillkommer
dessa afdelningar att sjelfva bestämma sina styrelseledamöters antal och
tidsrymden för deras befattning.
Dessa styrelser ställa sig i förbindelse med hvarandra, för att gemensamt
befrämja Föreningens syftemål.
Hvarje styrelse sammankallar sin afdelning till sammanträde så ofta nödigt
synes, dock alltid åtminstone en gång om året. Den svenska afdelningens
ordinarie årssammankomst hålles i Stockholm, enligt stiftarens önskan helst
den 13 maj.

4.
Föreningens afdelningar samlas till allmänt möte på tid och plats, som huf
vudstyrelsen bestämmer efter samråd med öfriga styrelser.
Allmänt möte förberedes af styrelsen i det land der mötet hålles.

5.
nu 1

Föreningens fonder,
utgörande ett kapital af 452,825 kronor 44 öre, för
valtas af Svenska Vetenskaps-Akademien. Kapitaltillgångarne förräntas
emot fullgod säkerhet till högsta ränta som kan erhållas. Äfven inflytande rän
temedel göras så fort ske kan, och så vidt Föreningens utgifter det medgifva,
på bästa sätt fruktbärande.

För penningeförvaltningens ombesörjande eger Akademien att utaf hvarje
års samtliga räntemedel afdraga två procent, hvilka stå till dess fria förfogan
de.
Den genom Svenska Vetenskaps-Akademien ombesörjda förvaltningen af
Foreningens fonder står under enahanda kontroll som förvaltningen af andra
donationsmedel, hvjJka af Akademien om händer hafvas; men Akademien är
icke skyldig FÖreningen redovisning för fondernas förvaltning eller underkas
tad granskning deraf från Föreningens sida. Ett utdrag af bokslutet öfver de
särskilda fonderna skall likväl årligen den Svenska afdelningens styrelse till
handahållas.
1Vid 1874 års början.

6.
1:0)

Af kapitalet, sådant det befinnes vid 1874 års början, tagas 26,000 kro
nor, hvilka såsom Reservfond i räkenskaperna särskildt bokföras. Den
na reservfond ökas med årligen tillagd ränta på ränta efter 4 procent,
tills den uppgår til! 500,000 kronor;
2:0) 113,000 kronor, hvilka såsom Besparingsfond i räkenskaperna särskildt
bokföras. Denna Besparingsfond ökas genom årligen tillagd ränta på
ränta efter 4 procent, tills den uppgår till 5 millioner kronor.
Aterstoden utgör den Disponibla fonden, hvilken icke får till kapitalet
förminskas. Deremot må på den Svenska afdelningens beslut ankomma, om,
på grund af särskilda omständigheter, densamma må genom besparingar
ökas.
Skulle något år den effektiva räntan å Föreningens fonder i medeltal under
stiga 4 6 /10 procent, tillgodokommer Reserv- och Besparingsfonderna ränta å
deras behållningar vid årets början endast efter en räntefot, som med 6/10 pro
cent understiger medelräntefoten för Fören ingens fonder.

7.
Alla räntemedel för året upptagas i ett Allmänt Ränte-conto och redovisas i
dess Credit genom
1:0) de två procent å hela räntebeloppet, hvilka såsom förvaltningskostnad
skola, enligt mom. 5, till Kongl. Vetenskaps-Akademien årligen utbeta
las;
2:0) det för Reservfondens tillväxt, enligt mom. 6, erforderliga belopp;
3:0) det för Besparingsfondens tillväxt, enligt mom. 6, erforderliga belopp;
4:0) återstoden af årets räntemedel utgör det belopp, som skall stå till förfo
gande, att användas på det sätt och för de ändamål, som i dessa grund
reglor bestämmas.
När Reservfonden och Besparingsfonden växt till de afsedda beloppen
af respektive 500,000 och 5 millioner kronor, såsom i mom. 6 omförmäles,
skall det ankomma på den Svenska afdelningens beslut, huruvida räntemed
len å ena eller den andra af nämnda fonder må, till hela sitt belopp eller någon
del deraf, för Föreningens verksamhet disponeras; och må i förra fallet fonden
kunna helt och hållet förenas med den disponibla fonden.

8.
Med ledning af den utgiftsstat, som i nästföljande moment omförmäles, be·
slutas alla utgifter af Föreningens hufvudstyrelse, som i mon af behof eger att

från Vetenskaps-Akademien reqvirera medel intill så stort belopp, som af di
sponibla räntemedel finnes att tillgå.
I allmänhet skall all den fasta och lösa egendom, som Föreningen på ett el
ler annnat sätt kan komma att förvärfva, med undantag af dess fonder (se
mom. 5), vårdas af hufvudstyrelsen, och om disposition deraf eger Svenska af
delningen att besluta.

9.
På den Svenska afdelningens ordinarie årssammankomst väljas tre Reviso
rer och två Revisorssuppleanter för granskning af det löpande årets räkenska
per. Då föredrages ock berättelsen om verkställd granskning af nästföregåen
de års räkenskaper, samt fattas beslut om ansvarsfrihet för Styrelsen och Rä
kenskapsföraren för sistnämnda års förvaltning.
Vid samma tillfälle framlägger Styrelsen till granskning och afgörande för
slag till utgiftsstat som skall lända till efterrättelse under nästföljande kalen
derår. I denna utgiftsstat må upptagas aflöningar eller arfvoden, lämpade ef
ter omständigheterna, åt personer som hafva stadig tjenstgöring för Förenin
gens räkning, äfvensom alla öfriga utgifter, hvilka för Föreningens oafbrutna
verksamhet äro af nöden och af tillgångarne medgifvas.
10.
a)
b)
c)
d)
e)

Föreningen verkar för sitt ändamål genom:
utgifvande af en för de fem rikena gemensam Tidskrift;
utdelande af pris belöningar;
tilldelande af understöd;
allmänna möten;
gemensamma utställningar af industriela produkter, konstalster och så
dana vetenskapliga uppfinningar, som egna sig för detta ändamål.
11.

Tidskriften skall innehålla, jemte originalafhandlingar, en fortlöpande redo
görelse för det vigtigaste, som inom de fem rikena tilldrager sig på industri
ens, vetenskapens eller konstens områden.
För tidskriftens utgifvande anvisas, så länge det finns erforderligt, ett årligt
anslag af Föreningens disponibla medel.
12.
Vid allmänt möte hållas föredrag och diskussioner samt fattas bes1ut i frå·
gor, som ligga inom mötets befogenhet. Derjemte fördelar sig mötet i sektio
ner för närmare bearbetning af de ämnen, som höra till de särskilda områdena
för dess verksamhet.
Mötet eger ock att invälja utländske korresponderande ledamöter eller he
dersledamöter af Föreningen.
Religiösa och politiSka ämnen ligga utom området för Föreningens verk·
samhet och må derföre icke förekomma vid mötets förhandlingar.
Förhandlingarne vid allmänt möte offentliggöras på Föreningens bekost·
nad.
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