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Till detta anslag skall 75% av den under aret utdelningsbara summan anslas. Om kostnaden 
for den av DUNS foreslagna aktiviteten understiger 75% av den under aret utdelningsbara 
sumrnan kan resterande andel av beloppet kvarsta for utdelning vid nastfoljande utdelnings
tillfalle. 

Stifle/sens ans/ag till av DUNS central! anordnad aktivitet 
DUNS centrala styrelse skall till stiftelsens styrelse inkomma med forslag till en arligen 
centralt anordnad aktivitet som tillgodoser stiftelsens andamal. Darefter beslutar stiftelsens 
styrelse anslag till en centralt anordnad aktivitet. 

Till detta anslag skall 25% av den under aret utdelningsbara surnman anslas. Om kostnaden 
for den av DUNS genomforda aktiviteten understiger 25% av den under aret utdelningsbara 
summan kan resterande andel av beloppet kvarsta for utdelning vid nastfoljande utdelnings
tillfalle. 

Forvaring av stiftelsens medel 
Stiftelsens tillgangar far icke sammanblandas med annan tillhorig egendom. Vardehandlingar 
skall deponeras i oppet forvar i bank. 

Stiftelsens rakenskaper fors per kalenderar. Rakenskapema sammanfors i fullstandigt bokslut 
arligen senast den 30 april, da de jamte styrelsens verksamhetsberattelse skall overlamnas till 
revisorema. 

Styrelsens forvaltning och stiftelsens riikenskaper skall granskas av tva revisorer, vilka det 
Revisorer 

\ 
efter anmalan fran stiftelsens styrelse tillkornmer lansstyrelsen i Stockholms Ian att utse for tre 
ar at gang en. Av revisorema skall den ene vara auktoriserad revisor. 

Revision och revisionsberiittelse 
Revisorema skall fortlopande utfora sitt granskningsarbete. Det a.Jigger dem att arligen senast 
den 15 maj till styrelsen oversiinda revisionsberattelse, i vilken det skall anges huruvida 
styrelsen uppfyllt i stiftelselagen eller stiftelseforordnandet angivna regler. 

Ansvarsfrihet 
Styrelsens verksarnhetsberattelse, stiftelsens rakenskaper och revisionsberattelsen samt det 
yttrande, till vilket revisionsberattelsen ma ha foranlett styrelsen, skall utan drojsmal 
framliiggas pa NHR:s ordinarie forbundskongress, som fattar beslut i fragan om ansvarsfrihet 
for styrelsen. 

Beriittelse till liinsstyrelsen 
Styrelsen har att arligen fore den 30 juni till lansstyrelsen i Stockholms Ian insiinda dels berat
telse hur stiftelsens andamal blivit under det gangna verksamhetsaret framjat, dels den 
resultatrakning och den balansrakning som har tagits in i arsbokslutet. 
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