FFS 1984:57
Utkom från trycket 1984-11-29

Förordning med reglemente för Konungens Hospitalsfond;
utfärdad den 22 november 1984.
Regeringen föreskriver följande.
1§
Konungens Hospitalsfond förvaltas av en direktion, som
består av högst åtta ledamöter.
2§
Direktionens ledamöter utses av försvarets civilförvaltning.
Ordförande utses av direktionen bland dess ledamöter. Direktionen
utser sekreterare.
3§
Direktionen får besluta om ersättning åt sekreteraren.
4§
Årlig revision skall utföras av två revisorer, som utses
för två år av försvarets civilförvaltning. Revisorerna skall
avge revisionsberättelse till civilförvaltningen.
5§
Av fondens årliga avkastning skall, sedan erforderliga
omkostnader blivit täckta, minst en tiondel läggas till kapitalet.
Återstoden skall användas enligt direktionens bestämmande till
periodiskt understöd till den som är eller varit anställd som
yrkesofficer med högst kaptens tjänstegrad vid något förband inom
Östra militärområdet och som genom skada eller sjukdom eller av
annan orsak inte kan fullgöra fortsatt tjänst inom försvaret eller
kommit att leva under mindre gynnsamma förhållanden.
Den som är eller har varit anställd vid förband inom Stockholms
garnison bör ha företräde till understöd.
6§
Fondens medel skall placeras i
1. obligationer som registreras vid Stockholms fondbörs,

2. andra skuldförbindelser, för vilka
a) svenska staten, kommun eller annan därmed jämförlig samfällighet
i Sverige svarar som gäldenär, borgensman eller garant,
eller
b) säkerheten utgörs av
obligationer som anges under punkten 1,
panträtt i jordbruks-, affärs- eller bostadsfastighet eller
i tomträtt till sådan fastighet i Sverige inom sjuttiofem
procent av ett av fondens styrelse efter expertvärdering
godkänt uppskattningsvärde av den fasta egendomen eller
tomträtten, eller
borgen av svenskt bankaktiebolag, svensk sparbank, centralkassa
för jordbrukskredit eller försäkringsföretag med svensk
koncession,
3. fordringar hos riksbanken, riksgäldskontoret, svenskt
bankaktiebolag, svensk sparkbank, centralkassa för jordbrukskredit,
kreditaktiebolag, sådant bankägt aktiebolag som enligt
regeringens medgivande får jämställas med kreditaktiebolag vid
tillämpningen av 57 § första stycket lagen om bankrörelse
(1955:183) eller försäkringsföretag med svensk koncession,
4. sådana aktier eller förlagsbevis som registrerats vid
Stockholms fondbörs. För inköp av aktier får användas högst
sextio procent av fondens behållning enligt senast fastställda
bokslut.
7§
Fondens värdehandlingar skall nedsättas i öppet förvar hos
affärsbank.
8§
Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden då
fondens angelägenheter påkallar det, dock minst en gång varje
kalenderhalvår.
Direktionen är beslutför när tre ledamöter är närvarande. Som
direktionens beslut gäller den mening, som de flesta förenar
sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden
företräder.
Denna förordning skall kungöras i Försvarets författningssamling (FFS).
Förordningen träder i kraft den 1 januari 1985 då förordningen
den 21 oktober 1976 med reglemente för Konungens Hospitalsfond (TFG
483:760313) skall upphöra att gälla.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som vid ikraftträdandet
uppbär understöd från fonden.
På regeringens vägnar
ANDERS THUNBORG

Olof Forssberg
(Försvarsdepartementet)

