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§1

Den del av Medicinska Föreningens samlade kapital, som ej behövs för löpande
transaktioner, skall förvaltas antingen diskretionärt av extern kapitalförvaltare i enlighet med
avtal mellan sådan förvaltare och Medicinska Föreningen, eller i svensk investeringsfond.
Förvaltningsutskottet beslutar, i samråd med skattmästaren, om hur mycket av Föreningens
kapital som skall överföras för förvaltning av extern kapitalförvaltare och när återföring till
likvida medel skall ske respektive köp och försäljning av fondandelar. Förvaltningsutskottet
har att se till att Föreningen har tillräckligt god likviditet för att sköta sina ekonomiska
åtaganden samtidigt som en god avkastning erhålls på Föreningens kapital. Avtal med extern
kapitalförvaltare skall godkännas av Medicinska Föreningens fullmäktigegrupp före
tecknandet. Beslut om vilka investeringsfonder som Föreningen skall investera i skall fattas
av styrelsen.

§2

Kapitalets förvaltning står under överinseende av Medicinska Föreningens fullmäktigegrupp
samt dess inspektor. Förvaltningen revideras i samband med revision av föreningens övriga
räkenskaper.

§3

Del av Föreningens egna kapital kan av Fullmäktige avsättas i en särskild föreningsintern
fond för att uppfylla ett särskilt syfte. En fond utgör en del av föreningens eget kapital och
ska motsvaras av vissa definierade tillgångar, som Fullmäktige har valt att avsätta.
Avkastningen på dessa tillgångar ska utgöra fondens avkastning och fondens kapital ska
motsvara dess tillgångars värde. En fond får om det finns skäl till det ha sina tillgångar
placerade gemensamt med andra av föreningens fonder.
För varje fond skall finnas ett fondreglemente som fastställs av Fullmäktige. Fondreglemente
kan innehålla föreskrifter om hur fondens kapital får användas, hur avkastningen skall
kapitaliseras och andra föreskrifter som behövs för att fonden skall tryggas och uppfylla sitt
syfte.

§4

Fondernas direktavkastning disponeras i enlighet med respektive fondreglemente. Om icke
annat är stadgat i fondreglemente, skall av fondens direktavkastning årligen en femtedel
tillföras vederbörande fonds kapital. I övrigt beslutar Fullmäktige, om ej annat stadgas i
fondreglemente, om användning av avkastning på fondmedel. Kapitalvinster och -förluster,
liksom värdejustering av kapitalet, skall årligen balanseras proportionerligt mot respektive
fonds kapital. Om fondreglemente stadgar att fondens kapital får användas för täckande av
kostnader inom Föreningen, skall sådant beslut, i förekommande fall, fattas av Fullmäktige,
om ej annat stadgas i fondreglemente.

§5

Placeringen av det samlade kapital som förvaltas av extern kapitalförvaltare eller i
investeringsfonder regleras av en placeringsinstruktion som fastställs av Fullmäktige.

§6

För ändring av fondreglemente och detta reglemente gäller samma regler som för ändring av
Medicinska Föreningens stadgar.

