Vifast Björklunds minnesfond

§1

Ändamål
Fonden instiftades i samband med Vifast Björklunds bortgång den 20 november
1988. Ändamålet är att stödja främst medlemmar i Svenska Folkdansringen
(tidigare kallad Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur) som vill utbilda sig
inom de områden Vifast verkade, t.ex. slöjd, dräktkunskap, folkmusik eller övrig
folklig tradition. Fonden vänder sig i första hand till ungdomar under 26 år.

§2

Förvaltning
Fonden förvaltas av Folkdansringen Övre Norrland av Svenska Folkdansringen.
Fondstyrelsen utgörs av distriktsstyrelsen samt två (2) ledamöter under 26 år.
Dessa väljs av distriktsstämman. Fondkapitalet ska förvaltas med bästa möjliga
placering och får ej realiseras.

§3

Stipendier
Storleken på ett stipendium ur Vifast Björklunds Minnesfond får vara högst
5 000 kr. Stipendiet delas ut en gång per år i form av ett stipendium till en (1)
stipendiat eller delas till två (2) stipendiater.
Stipendiet ska i första hand utgöras av föregående års fondavkastning. Vid
behov används i andra hand föregående års inkomna medel. I tredje hand får
fondens kapital brukas.
Om stipendiebeloppet inte når upp till 5 000 kr genom ovanstående, kan
styrelsen utöka det upp till högst 5 000 kr genom att nyttja distriktets eget
kapital.
Stipendiet ska alltid uppgå till minst 3 000 kronor.

§4

Ansökan
Ansökan om stipendium ur Vifast Björklunds minnesfond insändes av sökande
till distriktsstyrelsen senast 30 november årligen. Under närmast i tiden liggande
distriktsstyrelsesammanträde fattas beslut om tilldelning av stipendiet.
Ansökan ska innehålla:
- sökandens namn, ålder och adress
- sökandens motiv till ansökan
- beskrivning över vad stipendiet ska användas till och önskat belopp.

§5

Stadgeändring
Ändringar eller tillägg till dessa stadgar ska beslutas av distriktsstämma. För
giltiga beslut erfordras 2/3 majoritet på två på varandra följande distriktsstämmor varav minst en ordinarie.

§6

Upplösning
I det fall Folkdansringen Övre Norrland ombildas eller upplöses, ska fondens
förvaltning övertas av en kulturell instans, vars verksamhet stämmer med
inriktningen i § 1. Beslut om detta ska tas av den distriktsstämma som bekräftar
beslutet om upplösning.

