Reglemente för styrelsen för - PER OCH ALMA
OLSSONS FOND FÖR GÖTEBORGS FOLKSKOLOR

§1

Per och Alma Olssons fond för Göteborgs Folkskolor grundar sig på ett av direktören
Per Olsson och hans hustru Alma Olsson, född Arvidson, den 28 april 1926 upprättat
testamente med ett därtill den 24 september 1927 gjort förtydligande.

§2

Med iakttagande av testamentsbestämmelserna skall av fondens årliga avkastning
en tiondel läggas till kapitalet och den övriga avkastningen användas för den inre
konstnärliga utsmyckningen av de obligatoriska skolorna i Göteborg medelst målning eller
skulptur med företrädesvis motiv från vårt lands natur och folkliv, utfört på sätt, som är
överensstämmande med verkligt god dekorativ konst samt ägnat att väcka barnets fantasi
och utveckla dess färgsinne.
Vid utväljandet av skolbyggnader, som böra bli föremål för dylik utsmyckning, bör
iakttagas, dels att skola, vars byggande påbörjas efter den 7 maj 1958, icke bör komma ifråga
förrän äldre skolor, som äro av sådan beskaffenhet att utsmyckningen i dem lämpligen bör
utföras, blivit föremål för utsmyckning, och dels att något företräde icke bör givas åt mera
centralt belägna skolor framför dem i stadens utkanter.
Därest avkastningen under ett år icke kommit till användning, må den i stället begagnas för
ändamålet under ett kommande år.

§3

Styrelsen för fonden skall bestå av fem ledamöter, utsedda två av Allmänna skolstyrelsen
i Göteborg samt en av envar av styrelsen för följande institutioner i Göteborg, nämligen
Göteborgs Museum, Göteborgs Konstförening och Röhsska Konstslöjdmuseet.
Därest Konstföreningen upphör med sin verksamhet, utses i stället en ledamot i styrelsen
av styrelsen for annan med Konstföreningen jämförlig förening eller institution, som
bestämmes av skolstyrelsen.

§4

Styrelsens ledamöter utses för en tid av tre år. Avgår ledamot före utgången av den tid, för
vilken han är vald, utser den valkorporation, som valt den avgångne, annan person for den
tid, som återstått för den avgångne.

§5

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande att tjänstgöra den tid, för vilken de
blivit valda som ledamöter.
Äro både ordföranden och vice ordföranden hindrade att inställa sig vid sammanträde med
styrelsen, äger denna utse annan ledamot att för tillfället föra ordet.

§6

Styrelsen må ej handlägga ärende, såvida icke tre av ledamöterna äro närvarande.
Ledamot må ej deltaga i behandling av ärende, som personligen rör honom eller någon
honom närstående, som sägs i 4 kap. 13 § 2 rättegångsbalken om jäv mot domare.

§7

I fråga om förfarandet vid fattande av beslut gäller att omröstning skall verkställas efter
upprop och utom vid val ske öppet. Utgången bestämmes genom enkel pluralitet av de
avgivna rösterna. Falla rösterna lika för olika meningar, skiljer vid val lotten mellan lika
röstetal, men blir i övriga fall den mening beslut, som ordföranden biträder.

§8

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras i den ordning styrelsen
bestämmer, dock senast vid nästa sammanträde.

§9

Det åligger styrelsen att dels företaga val av de skolbyggnader, som skola komma i
åtnjutande av avkastningen från fonden, och dels bestämma angående verkställandet av
den konstnärliga utsmyckningen.

§ 10

Styrelsen äger att själv eller genom ombud föra sin talan inför domstolar och de övriga
myndigheter, som kunna ifrågakomma.

§ 11

Fonden förvaltas av Allmänna skolstyrelsen i Göteborg.

§ 12

Styrelsens verksamhet och Allmänna skolstyrelsens förvaltning av fonden granskas
av de av stadsfullmäktige i Göteborg utsedda revisorerna för granskning av Allmänna
skolstyrelsens förvaltning och räkenskaper.

§ 13

Stadsfullmäktige i Göteborg beslutar om ansvarsfrihet för såväl styrelsens förvaltning
som för Allmänna skolstyrelsens förvaltning av fondens kapital.

§ 14

Ändring i eller tillägg till detta reglemente beslutas av stadsfullmäktige i Göteborg på
förslag av styrelsen eller efter dess hörande.

