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 Stadgar för stiftelsen Tornbylyckorna - Lektorshagen i Linköping
Fastställda av kommunfullmäktige i Linköpings kommun 2007-09-25, § 190.
§ 1 Historik
Förevarande stiftelse har bildats i enlighet med Kungl.Maj:ts beslut den 30 april 1971 rörande dispositionen av försäljningsoch löseskillingsmedel för de så kallad Tornbylyckorna och Lektorshagen i Linköping.
Dessa bestod ursprungligen av jordegendomar respektive en stadsäga inom Linköpings stad, vilka alltsedan 1600-talet utgjort
självständiga donationer med ändamål att bidraga till vissa i Linköping verksamma lärares avlöning.
Sedermera har nämnda egendomar och stadsäga försålts eller exproprierats och influtna medel gjorts räntebärande.
Genom Kungl.Maj:ts ovannämnda beslut har därefter föreskrivits att avkastningen av de influtna medlen skall användas för
allmänna ändamål som har samband med undervisningsväsendet – däri inbegripet vuxenutbildningen – i Linköping.
§ 2 Firma
Stiftelsens namn är Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping.
§ 3 Förvaltning
Stiftelsen förvaltas av Linköpings kommun
§ 4 Ändamål
Av stiftelsens årliga avkastning skall minst tio (10) procent läggas till kapitalet.
Avkastningen i övrigt skall efter skriftlig ansökan till stiftelsen användas enligt följande:
1. Stipendier till lärare vid undervisningsväsendet i Linköping samt inom statsbidragsberättigade studieorganisationer i
kommunen för fortbildning, vidareutbildning och forskning samt resor i anslutning härtill.
2. Inköp till biblioteksinstitutioner vid undervisningsväsendet inom Linköpings kommun av litteratur och annat som gagnar
lärares eller elevers orientering, fortbildning och forskning och vilka inköp icke på annat sätt kan bestridas.
3. Annat ändamål för undervisningsväsendet inom kommunen, som inte skall tillgodoses med utdebiterade medel.
§ 5 Förvaltnings- och räkenskapsår
Förvaltnings- och räkenskapsår sammanfaller med den för Linköpings kommun gällande.
§ 6 Förvaltningskostnad
Kostnaden för förvaltningen av fondmedlen skall bestridas ur dessa innan utdelning äger rum enligt § 4 ovan.
§ 7 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar får icke ske utan godkännande, såvitt avser ändamålet av kammarkollegiet och i övrigt ska det
anmälas till tillsynsmyndigheten.
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