Reglemente för Gunnar Swensons Fond
för de nordiska juristmötena,
fastställt av den gemensamma styrelsen för de nordiska juristmötena den 2 november 1920,
ändrat av den gemensamma styrelsen den 25 augusti 1948 och den 17 augusti 2011

Sedan e.o. hovrättsnotarien Gunnar Swenson i Malmö lämnat den svenska lokalstyrelsen för
det elfte nordiska juristmötet ekonomisk garanti för mötesutgifterna intill ett belopp av
100.000 kronor samt vid mötet förklarat sig vilja, efter det beloppet till erforderlig del tagits
anspråk för sagda ändamål, överlämna återstoden till styrelsen för de nordiska juristmötena att
användas såsom en fond för framtida möten, har styrelsen jämlikt bemyndigande av nämnda
juristmöte för den sålunda bildade och sedermera till styrelsen överlämnade fonden, vars
grundkapital den 1 januari 1920 utgjorde 82.303 kronor 50 öre, fastställt följande reglemente:

§ 1.
Fondens avkastning användes i den ordning nedan sägs till bestridande av organisations- och
tryckningskostnader samt andra utgifter för de nordiska juristmötena.
§ 2.
Fondens förvaltas av den svenska lokalstyrelsen.
Lokalstyrelsen är beslutför när minst fem av dess ledamöter äro tillstädes.
§ 3.
Fondens medel ska, i den mån de inte bör hållas tillgängliga för bestridande av utgifter för det
med fonden avsedda ändamålet och löpande förvaltningskostnader, placeras i enlighet med
det placeringsreglemente som den gemensamma styrelsen har beslutat för varje tid.
§ 4.
För ändamål, som i § 1 säges, må styrelsen i det land där juristmöte skall hållas uppbära den
behållna avkastningen för de tre år som närmast föregå juristmötets år. Hälften av beloppet
får lyftas tidigast den 1 mars, återstoden tidigast den 1 juli. Dock får högst 20 % av den årliga
avkastningen fonderas i syfte att användas för ändamålet i samband med ett senare möte.
§ 5.
Behållen avkastning, som icke tages i anspråk för bestridande av utgifter för juristmötena,
skall läggas i fonden.
§ 6.
Fondens räkenskaper avslutas för kalenderår.
§ 7.
Vid varje juristmöte utser styrelsen två revisorer jämte lika många suppleanter.
Revisionsberättelsen avgives å nästföljande möte till styrelsen. Berättelsen inflyter i mötets
tryckta förhandlingar.
I val av revisorer och beslut om ansvarsfrihet deltaga ej den svenska lokalstyrelsens
ledamöter.

§ 8.
Ändring av detta reglemente må beslutas av styrelsen. För beslutets giltighet erfordras, att det
biträtts av minst hälften av de röstande inom varje lokalstyrelse och att de, som sålunda
förenat sig om beslutet, tillika utgöra minst två tredjedelar av samtliga röstande.”

