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STADGAR – FONDEN HJÄRTAT SLÅR FÖR
SKIDOR OCH SNOWBOARD
Allmänna bestämmelser
1 § Ändamål
Fondens ändamål är att dela ut stipendier för att stödja ungdomar, som visat
vilja och framåtanda för att utvecklas till bra skid- och snowboardåkare.

2 § Sammansättning
Stipendiekommittén består av representanter från några av Svenska
Skidförbundets grenar. Ordförande väljs för ett år i taget. Dessa utses av
Svenska Skidförbundets styrelse. Om jävssituation skulle uppstå när stipendiat
skall utses deltar inte den jävige i kommittén i aktuellt beslut.

3 § Beslutande organ
Fondens beslutande organ är styrelsen för Svenska Skidförbundet.

4 § Firmateckning
Fondens firma tecknas av Svenska Skidförbundets styrelse.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Fondens verksamhetsår och räkenskapsår följer Svenska Skidförbundets
räkenskapsår och omfattar tiden från och med den 1 juli till och med den 30 juni.

6 § Stadgetolkning m m
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som
inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till Svenska Skidförbundets
nästkommande styrelsemöte.

Svenska Skidförbundet
Riksskidstadion, 791 19 Falun
Telefon: +46 (0)10-708 69 00
Webb: www.skidor.com

7 § Stadgeändring
För förändring av dessa stadgar krävs beslut i Svenska Skidförbundets styrelse.

8 § Upplösning av fonden
För upplösning av fonden krävs beslut av Svenska Skidförbundets styrelse. I
beslut om upplösning av fonden ska fondens tillgångar tillfalla Svenska
Skidförbundet och styrelsen beslutar om något speciellt ändamål ska främjas.
Fondens handlingar med mera ska arkiveras hos Svenska Skidförbundet.

STYRELSE
9 § Tidpunkt och ärenden
Svenska Skidförbundets styrelse, som är fondens högsta beslutande organ, har
en stående punkt angående fonden Hjärtat Slår, på styrelsemötet i maj varje år.
Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av
fonden med annan fond eller annan fråga av väsentlig betydelse för fonden ska
det anges i kallelsen.
Ärenden som ska behandlas är:
•
•
•
•
•

Utse stipendiekommitté
Utse ordförande
Ekonomisk rapport
Eventuella stadgeändringar
Övriga ärenden

STIPENDIEKOMMITTÉ
10 § Kommitténs uppgifter
Svenska Skidförbundets styrelse är fondens beslutande organ och ansvarar för
dess angelägenheter. Styrelsen ska – inom ramen av dessa stadgar – svara för
fondens verksamhet enligt fastställda intressen.
Det åligger kommittén särskilt att:
•
•
•
•

verkställa av styrelsen fattade beslut,
planera, leda och fördela arbetet inom fonden,
behandla inkomna nomineringar,
föreslå stipendiater.
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FÖRVALTNING, MEDEL och STIPENDIER
11 § Förvaltning
Fonden förvaltas av Svenska Skidförbundet. Medlen till fonden tillförs genom
donationer från enskilda och juridiska personer.

12 § Stipendier
Av årligen inkomna donationer och avkastning ska så stor del tillföras
fondkapitalet, som krävs för att fondens kapital ska vidmakthållas och
inflationsskyddas. Återstående del av avkastningen och tillförda donationer ska
delas ut som stipendier.
Stipendiets belopp kan variera från år till år beroende på fondens ekonomiska
utveckling, för att säkerställa att fonden kan bestå långsiktigt.
En stipendiat per skid- och snowboardgren har möjlighet att utses årligen
gemensamt för åldersklasserna 17 och 18 år. Udda år tillfaller stipendierna
flickor och jämna år pojkar. Stipendiaterna ska vara medlem i en förening
ansluten till Svenska Skidförbundet.

13 § Lokala stipendier i distriktet
Donerade "Hjärtebidrag" bokförs distriktsvis under året, inbetalarens
avsändaradress avgör distriktstillhörighet. Om ett distrikts sammanlagda bidrag
under året uppgår till minst 2 000 kronor återgår 50 procent av summan till
distriktet. Om särskilt ändamål eller villkor har angetts i gåva eller testamente
till fonden ska det följas och tillämpas av fondens styrelse så långt det är möjligt.
Ändamålsbestämda gåvor och legat ska inte till någon del fördelas till distrikt
om det inte har angetts från givarens/testators sida att så ska ske.
På detta sätt delas lokala Hjärtestipendier ut till unga, lovande skid- och
snowboardåkare, som ej nått så långt men som distriktet knyter stora
förhoppningar till.

14 § Nominering av kandidater
Nominering av stipendiater kan inlämnas av såväl fysiska som juridiska
personer med anknytning till svensk skid- och snowboardsport. Nomineringar
med motivering och förteckning över tävlingsmeriter de senaste två säsongerna
ska vara Svenska Skidförbundet tillhanda senast enligt inbjudan.

15 § Utdelning
Utdelning av stipendier sker årligen i samband med Svenska Skidförbundets
Förbundsmöte eller Skidting. Utdelningen till stipendiaterna sker via det skid/snowboarddistrikt vars förening stipendiaten tillhör.

Sida 3 (3)

