Stamningsfonden - Riktlinjer
Antagna av Stamningsförbundets styrelse 2016-01-31
Dessa riktlinjer ersätter tidigare stadgar, enligt beslut på Stamningsförbundets
förbundsmöte 2015-04-10.
1. Fondens namn
Fondens namn är Stamningsfonden till förmån för personer som stammar.
2. Ändamål
Stamningsfonden ska främja:
•
•
•

kommunikativ och personlig utveckling hos barn, ungdomar och vuxna som stammar.
forsknings- och utvecklingsarbete om behandling av stamning hos barn, ungdomar och
vuxna.
information och stöd till nära anhöriga till barn och ungdomar som stammar.

Fonden är inte främst till för bidrag till aktiviteter som redan subventioneras av
Stamningsförbundet.
3. Förmögenhet
Fondens förmögenhet har tillkommit genom insamling, gåvor och bidrag.
4. Förvaltning
Stamningsfondens medel förvaltas av Stamningsförbundet och placeras på ett räntebärande
konto.
5. Beslut
Stamningsförbundets styrelse fattar beslut om inkomna ansökningar och andra beslut om
fonden vid varje styrelsemöte.
6. Utdelning och utbetalning
Rätt att söka bidrag ur fonden har medlem i förening, som är ansluten till
Stamningsförbundet samt är mantalsskriven i Sverige.
•
•
•
•
•
•
•
•

Utdelning ur fonden kan ske då fondens förmögenhet uppgår till minst 30 000 kr.
Utdelning får inte ske så att fondens förmögenhet understiger 30 000 kr.
Utdelning sker i första hand från avkastningen på förmögenheten samt från insättningar.
På första styrelsemötet varje år beslutar styrelsen om det ska ske någon utdelning ur
fonden och hur stort belopp som finns tillgängligt för utdelning.
Ansökan om bidrag från fonden skickas till Stamningsförbundet.
Styrelsen beslutar om utdelning av bidrag.
Utdelning kan därefter ske när som helst under året.
Beviljade bidrag ur fonden utbetalas efter rekvisition från bidragstagaren. Kvitto att
bidraget använts till det ändamål som ansökan omfattar ska bifogas.
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•
•

Bidrag med större belopp t.ex. projektbidrag utbetalas i förskott efter rekvisition och ska
redovisas till styrelsen inom sex månader.
Beviljade bidrag ska användas inom tolv månader från beslutsdatum, därefter går de
uttagna beviljade bidragen tillbaka till fonden.

7. Redovisning
• Fondens räkenskaper ska särredovisas i Stamningsförbundets bokslut.
• Redovisning ska ske på förbundsmötet med en kort verksamhetsberättelse och
ekonomisk berättelse, som kan vara integrerad i förbundets övriga årsredovisning.
8. Ändring av riktlinjer
Ändring av dessa riktlinjer ska godkännas av styrelsen med kvalificerad majoritet.
9. Upplösning av fonden
Om det beslutas att fonden ska upplösas ska Stamningsförbundets styrelse besluta om
fördelning av innestående medel i enlighet med fondens ändamål.
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