
Bidrag att söka för resa eller annan aktivitet

Sydnärkes FUB kommer i år att dela ut medel ur "Gunborg och Carl lvhalls
minnesfond" i första hand till en eller flera av våra medlemmar med någon
form av funktionsnedsättning. Hur mycket som delas ut avgörs bland
annat av antalet inkomna ansökningar. Fondens bestämmelse finns att
läsa på annan sida av detta brev. Observera att bidrag ur fonden endast
kan sökas vartannat år. Har du fått pengar från fonden under 2019
är du välkommen med en ny ansökan 2021. I ansökan, som ska vara
skriftlig, skall for den sökande lämnas uppgift på vilken resa eller annan
aktivitet som planeras.

Som framgår av bestämmelserna för fonden har medlemmar med någon
form av funktionsnedsättning företräde. I ansökan skall följande uppgifter
också lämnas om den sökande:

+ Namn, adress och födelsedata

+ Namn, adress, telefon och mailadress till vårdnadsgivare, anhörig eller
god man som hjälper sökande och som kan lämna kompletterande
uppgifter om så behövs.

+ Nämn om du söker bidrag på annat håll.

Ansökan skall vara skriftlig och så fullständig som möjligt. Det finns ingen
blankett för ansökan utan den upprättas och skrivs helt formlös. Ansökan
skall skickas till

Sydnärkes FUB

c/o KG Andersson

Korsbergsgatan 16

69437 Hallsberg

kgmorian@ hotmail.com

Senast onsdag den 15 maj 2O2O.

Besked om ansökan beviljats beräknas ske senast den 77 juni 2020.
Beviljat bidrag utbetalas därefter under samma månad.

Frågor angående ansökan och dess innehåll besvaras av föreningens
styrelse, iförsta hand av KG Andersson, tel: 07OB-329 279,
kgmorian@hotmail.com.

Med vänlig hälsning

Sydnärkes FUB

Styrelsen



GUNBORG och CARL IVHALLS MINNESFOND

Fonden bildades år 2003 med ett grundkapital av medel, som inflöt till
Sydnärkes FUB för att hedra minnet av föreningens mångårige
förgrundsperson Carl lvhall, som avled den 29 juni 2003. Fondens
ursprungliga namn var Carl lvhalls minnesfond. Efter Gunborg lvhalls
bortgång har fondens namn ändrats till Gunborg och Carl lvhalls
minnesfond.

Fondens ändamål är att bidra till att något/några barn, ungdomar eller
vuxna med olika grad av funktionsnedsättning under sommarferie eller
annan ledighet kan göra en rekreationsresa eller vistelse inom Sverige
eller utomlands. Personer med funktionsnedsättning som är medlem i

Sydnärkes FUB och bor i någon av kommunerna Askersund, Hallsberg,
Kumla eller Laxå ges företräde till utdelning av fondens medel.

För ovan nämnt ändamål avsätts ådigen minst 5.000 kr tills fondens
medel är förbrukade. Skulle det under något år saknas godkända
ansökningar kvarstår medlen i fonden till kommande år.

Ansökan om bidrag ur fonden kan endast göras vartannat år.

Förvaltning av fondens förmögenhet och övriga angelägenheter skall
handhas av arbetsutskottet inom styrelsen för Sydnärkes FUB. Fondens
medel och dess disposition särredovisas i Sydnäkes FUB:s räkenskaper.
Som beslut och övrigt i tillämpliga delar gäller samma skrivning som i

Sydnärkes FUB:s stadgar. Vid möten fors protokoll, som justeras av
mötesordföranden. Protokollet bilägges Sydnärkes FUB:s närmast
påfOtianOe styrelseprotokoll.

Möjligheten till ansökan om disponibla medel tillkännages senast under
.o-omaj mänad ansökningsäret. Ansökan skall vara inkommen till styrelsen

senast den 15 maj bidragsåret.

Beviljade bidrag utbetalas under juni månad.

Sydnärkes FUB


