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Reglemente för Resultatandelsstiftelsen Friskytten 
 
 
p. 1  Förvaltning 
 
p. 1.1  Placeringen av stiftelsens tillgångar övervakas av ett placeringsutskott som 
 kan utses såväl inom som utom stiftelsestyrelsen och som består av fyra 
 ledamöter. 
 
p. 1.2  Placeringar av resultatandelsmedlen görs av förvaltare som stiftelsens 
 styrelse finner lämplig. 
 
p. 1.3  De samlade inbetalningarna varje kalenderår bildar en gemensam fond. 
 
p. 1.4  Andelsägare innehar individuella andelar i stiftelsens fonder. 
 
p. 1.5  Andel i resultatandelsfond får ej överlåtas av andelsägare och/eller 
 Resultatandelsstiftelsen Friskytten. Andelsägare får ej heller pantsätta eller 
 på annat sätt disponera över sina andelar. 
 
p. 1.6  Administrativa tjänster får köpas in externt. 
 
p. 2  Placeringar 
 
p. 2.1  Resultatandelsstiftelsens medel skall placeras av förvaltare som stiftelsens 
 styrelse finner lämplig enligt särskilt placeringsreglemente. 
 
p. 3  Utbetalningsregler för resultatandelsberättigad 
 
p. 3.1  Utbetalning av resultatandelar kan först ske efter 5 års fondering till det 
 värde andelen då representerar i fonden. Andelsägaren måste skriftligen 
 begära utbetalning av de resultatandelar som varit fonderade i 5 år senast 
 före februari månads utgång. Begär andelsägaren inte utbetalning av dessa 
 resultatandelar är resultatandelarna med automatik bundna i en ny 
 femårsperiod. 
 
p. 3.2  Utbetalningar av resultatandelar sker under april månad. 
 
p. 3.3  Pensionär har rätt att erhålla utbetalning enligt följande alternativ: 
  
 1.  utbetalning enligt de regler som gäller för ickepensionär, 
 2.  utbetalning av samtliga andelar under april månad året efter det år 
  han/hon gått i pension eller 
 3.  utbetalning av samtliga andelar året efter det att han/hon fyllt 65 år, 
  samt åren därefter. 
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p. 3.4  För avtalspensionärer och andra förtida pensioneringar gäller: 
  
 1. Utbetalning enligt de regler som gäller för ickepensionär. 
 2. Utbetalning av de andelar som varit fonderade i minst tre kalenderår 
 under april månad året efter det år han/hon har gått i avtalspension. 
 
p. 3.5  Andelsägare som erhållit icke tidsbegränsad sjukersättning till 100 %: 
 
 1.  Utbetalning enligt de regler som gäller för ickepensionär. 
 2.  Utbetalning av de andelar som varit fonderade i minst tre kalenderår 
  under april månad året efter det år han/hon erhållit icke 
  tidsbegränsad sjukersättning. 
 3.  Utbetalning av samtliga andelar året efter det att andelsägaren 
  erhållit icke tidsbegränsad sjukersättning. 
 
p. 3.6  Pensionerad andelsägare och andelsägare som erhållit icke tidsbegränsad 
 sjukersättning till 100 % ska skriftligen senast före februari månads utgång 
 ange vilket alternativ han/hon önskar. Begär andelsägaren inte utbetalning 
 enligt alternativ 2 eller 3 sker ingen utbetalning det året. 
 
p. 3.7  Vid dödsfall, efter anmälan från dödsbodelägarna, utbetalas samtliga 
 andelar året efter dödsfallet. Utbetalning sker till dödsboet i april månad. 
 
p. 3.8  Uppkommer krav på sociala eller andra avgifter genom att resultatandel 
 utbetalats i förtid svarar andelsägaren för dessa avgifter. Stiftelsen gör 
 avdrag för preliminär skatt och skickar kontrolluppgift enligt lag. 
 
p. 4 Andelsägare 
 
p. 4.1 Andelsägare i Resultatandelsstiftelsen Friskytten är andelsberättigad 
anställd enligt bestämmelserna i tidigare gällande avtal om resultatandelssystem 
i sparbankerna Finn respektive Gripen, daterade 1998-03-30 med 
senare ändringar. 


