Stadgar för Johan Svenssons Minnesfond

Till minne av Johan Svensson har Johans föräldrar Linda Sandersson och
Henrik Svensson tillsammans med medlemmar i HK Varberg bildat Johan
Svenssons Minnesfond.
Fondens syfte är att hedra Johans minne genom att uppmärksamma
idrottsungdomar som uppfattas som goda förebilder med stipendium.
Fonden utdelar årligen ett belopp på 5.000 kr. Beloppet kommer att vara
oförändrat 5.000 kr tillsvidare enligt beslut 2017-08-22.
Det bereds möjlighet för ledare att söka bidrag ur fonden till sitt/sina
lag för att få med alla i laget till en specifik aktivitet, cup,sm-steg
och liknande. Belopp beviljas högst med 5.000 kr totalt årligen. Även
detta belopp omprövas årligen. Minnesfondens styrelse prövar och bedömer
varje ansökan för sig.
Samtliga lag har också möjlighet att frå n ovan nä mnda 5000 kr ansöka om
extra bidrag ur fonden till hela sitt lag för valfri aktivitet. Ex. Team
building, cup eller annat.
Ansökan tillsammans med motivering ”varför just ert lag ska erhålla ett
extra bidrag” sänds direkt till styrelsen via epost.
Styrelsen består av Linda Sandersson, William Fälth, Pia Petersson, Mikael
Eriksson och Henrik Svensson, med den sistnämnde som ordförande.
Vid ordförandens eventuella avgång utses ny ordförande bland de övriga
medlemmarna i fondstyrelsen. Medlemmarna utser också vid behov ny
styrelseledamot.
Fondens medel placeras till övervägande del i bank på konto.
Ansökan om stipendium ska vara fondstyrelsen tillhanda senast 31 oktober.
Utdelning ska ske på eller i anslutning till Johans födelsedag den 5
december.
Johan Svenssons Minnesfond
Nyensväg 8
432 53 Varberg
Telefon: 0703 39 75 84

Epost:henrik62@hotmail.se
Bankgiro: 218-4083
Org.nummer: 012554-5343

Ansökan om bidrag till lagaktivitet

Johan Svenssons Minnesfond
Delar av fonden syftar till bereda möjlighet för ledare att söka bidrag ur
fonden till sitt/sina lag för att få med alla i laget till en specifik
aktivitet, cup,sm-steg och liknande.
Belopp beviljas högst med 5 000 kr totalt årligen.
Minnesfondens styrelse prövar och bedömer varje ansökan för sig.

Ansökan om bidrag för lagaktivitet ur Johan Svenssons Minnesfond:
Följande skäl åberopas för bidrag till lagaktivitet ur Johan Svenssons Minnesfond:

Ansökan är inlämnad av:
Namn:

Personnummer:

Tel.nr:

E-post:

Lag:

Datum:

Ansökan lämnas in till e-postadressen nedan eller direkt till
Henrik Svensson

Johan Svenssons Minnesfond
Nyensväg 8
432 53 Varberg
Telefon: 0703 39 75 84

Epost:henrik62@hotmail.se
Bankgiro: 218-4083
Org.nummer: 012554-5343

