Fonder – Stiftelser
Föreningen har genom åren erhållit ett antal donationer och testamentslotter. Gåvorna har bestått av byggnader, föremål och penningmedel.
År

Fond- eller stiftelsenamn

Tkr

1904 Johannes Eriksons fond

25

1930 Gunnar Skoglunds fond

8

1946 Familjen Bergengrens fond

67

Borås Wäfveri AB:s fond
1939 Fritz Brusewitz fond
1947

Thor och Leonore Odencrants
(fond) stiftelse

1953 Jubileumsfonden

Nuvarande status
Förbrukad
Förbrukad (Ramnakyrkan)
Förbrukad (Fällhults förläggargård)
Förbrukad

33

Förbrukad 1996 (gåva till föreningen)

50

Kvarstående kapital: 50 tkr (årligt
överskott till föreningen)

12

Förbrukad (gåva till föreningen)

1955

Ständiga ledamöters fond /Stiftande ledamöters fond

2

Förbrukad (gåva till föreningen)

1961

Magda och Axel Plancks (fond)
stiftelse

65

Kvarstående kapital: drygt 80 tkr
(årligt överskott till föreningen)

Margit Hörstadius fond; namnändrad 1996 till:
1964
Margit Hörstadius stiftelse för
kulturhistorisk forskning

Kvarstående kapital: cirka 400 tkr
(årligt överskott används enligt be200
slut av särskild inköpskommitté);
Tidigare års inköp

1964 Axel Henrikssons fond

5

Förbrukad 1996 (gåva till föreningen)

1966 Helena Franckes fond

67

Förbrukad 1996 (gåva till föreningen)

1973 Ramnakyrkans syförenings fond

5

Förbrukad 1996 (gåva till föreningen)

1980 Kristina Jagenburgs fond

5

Förbrukad 1996 (gåva till föreningen)

25

Förbrukad 2001 (15 203 kr till Textilmuseet)

1982 Algot Johanssons fond

1983

Ingrid och Vivan Weylerts (fond)
stiftelse

1983 Tekomuseumsfond

Kvarstående kapital: 68 tkr (=bok41 fört värde; högre marknadsvärde;
årligt överskott till föreningen)
110

Förbrukad 2001 (42 632 kr till Textilmuseet)

Fonder och stiftelser förvaltade av föreningen.

Ny stiftelselag
Den 1 januari 1996 trädde en ny stiftelselag ikraft och inför detta gjordes en utredning om fondernas civilrättsliga status. Enligt donationshandlingarna kunde vissa av fonderna ej längre betraktas som självständiga förmögenheter och kapitalet var även i vissa fonder ringa. Dessa
avvecklades och kapitalet (253 378 kronor) överfördes till föreningen
och bokfördes som gåva.
Endast sex av fonderna blev kvar. Dessa ombildades till stiftelser under
namnen Magda och Axel Plancks stiftelse, Thor och Leonore Odencrants
stiftelse, Ingrid och Vivan Weylerths stiftelse, Margit Hörstadius stiftelse
för kulturhistorisk forskning, Stiftelsen för Tekomuseum samt Algot Johanssons stiftelse. Under 2001 förbrukades allt kapital, i enlighet med
statuterna, i de två sistnämnda stiftelserna och dessa avvecklades.

Förvaltning
De kvarvarande fyra stiftelserna är s.k. avkastningsstiftelser och de förvaltas av De sju häradernas kulturhistoriska förening genom s.k. anknuten förvaltning. Detta innebär att föreningens styrelse ansvarar för stiftelsernas förvaltning och att detta kan ske som ärenden vid föreningens
styrelsemöten.
För Margit Hörstadius stiftelse för kulturhistorisk forskning gäller också,
att en särskild kommitté ansvarar för hur stiftelsens medel ska användas. Kommittén utses av styrelsen och ska bestå av tre personer med
textil- och museikompetens.

Bokföring och placering
Från 1 januari 2016 ska alla stiftelser vara registrerade i länsstyrelsen
stiftelseregister.
Ur bokförings- och avgiftssynpunkt görs en indelning i två grupper,
• bokförings- och årsredovisningsskyldiga stiftelser (stiftelser med ett
marknadsvärde på minst 1 500 000 kronor), och
• övriga stiftelser som enbart är skyldiga att föra räkenskaper
För den första kategorin utgår en register- och tillsynsavgift på 825 kronor per år. En sådan stiftelse måste ha en kvalificerad revisor (godkänd
eller auktoriserad). Årsredovisning ska skickas in till länsstyrelsen före
den 30 juni varje år.

För den andra kategorin betalas endast en registerhållningsavgift på
200 kronor per år. Dessutom ska löpande räkenskaper föras, men något
särskilt krav på kvalificerad revisor finns inte.
Tidigare tillhörde Margit Hörstadius stiftelse för kulturhistorisk forskning
den första kategorin eftersom kapitalet översteg 10 prisbasbelopp som
då var gränsen. Sedan gränsen höjdes 2010 (till 1,5 Mkr) är samtliga
stiftelser som föreningen förvaltar enbart skyldiga att föra räkenskaper
och behöver inte ha kvalificerad revisor.
Ingrid och Vivan Weylerths stiftelse bildades med donerade SCA-aktier
som grund. De är i dag bokförda till ett värde av 68 000 kronor, medan
marknadsvärdet är cirka 200 000 kronor. Aktierna är samplacerade med
de andra stiftelsernas tillgångar och utvecklingen på börsen påverkar
därför inte enbart denna stiftelse.

Skatteregler
Kvarvarande stiftelser har alla ett »kvalificerat allmännyttigt ändamål»
och är begränsat skattskyldiga. De ska bedriva en verksamhet som skäligen motsvarar avkastningen av stiftelsernas tillgångar. Om inte minst
80 % av avkastningen förbrukas inom en femårsperiod är en stiftelse att
betrakta som skattskyldig. Det s.k. fullföljdskravet är då inte uppfyllt
(stiftelsen har inte fullföljt sin uppgift). Avkastningen måste alltså föras
över till föreningen och får inte stå kvar i stiftelsen.

