
 

TEL VXL: 08-508 866 00  /  FAX: 08-508 866 66  /  ORG.NR: 80 20 06-1704 

BESÖK: Industrivägen 7, Solna  /  POST: Box 1181, 171 23 Solna 

E-POST: fub@fub.se  /  WEBB: www.fub.se 

 

Fonder och stiftelser 2022 

 

 
 

Genom donationer och testamentsgåvor har FUB möjlighet att för olika ändamål 

dela ut medel till enskilda och till FUB:s lokalföreningar och länsförbund. 

Medlemskap i FUB är ett krav för enskilda personers ansökningar. Vid 

beviljande av bidrag kan maximalt 10 000 kronor utbetalas. 

Fonderna/stiftelserna har gemensam ansökningstid till den 31 mars 2022. 

Undantaget är Delaktighetsfonden som har ansökningstid till den 31 januari 

2022. 

Observera att ofullständiga ansökningshandlingar inte behandlas.  

Beviljade medel rekvireras genom kopior av kvitto på erlagd handpenning, 

utgift etc. Utdelning av medel sker tidigast under maj månad det aktuella året 

(och tidigast under februari månad det aktuella året för Delaktighetsfonden). 

Korrekt kontonummer (inkl. clearingnummer) ska anges.  

Medel som beviljats under 2022 ska ha använts under 2022, eller senast 2023 

om giltiga skäl anges. 

För ytterligare upplysningar, se www.fub.se/fonder eller kontakta Anne Malm, 

Riksförbundet FUB, anne.malm@fub.se, 08-508 866 59. 
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Att söka för enskilda 

Ansökningsblankett för följande fem fonder/stiftelser finns som bilaga på webb-

platsen. Ansökningshandlingarna ska inkomma senast 31 mars 2022. 

 

Familjen Öbrings fond 

Fondens syfte är dels att främja forskning som kan leda till förbättrade 

levnadsvillkor för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Samt dels att 

främja utbildning och vidareutbildning inom eller utom landet av personer med 

dokumenterad lämplighet att leda boendegrupper för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. 

Jonsson – Svensson – Svenssons stiftelse  

Stiftelsens ändamål är att främja och stödja vård och utbildning av barn och 

ungdomar upp till 18 år med intellektuell funktionsnedsättning och omfattande 

flerfunktionshinder. Bidrag kan sökas för lägervistelse eller korttidsvistelse som 

inte bekostas av det allmänna genom kommun, region eller stat. 

Märtha och Sigurd Bergdahls stiftelse  

Stiftelsens ändamål är att stödja familjer som hemma vårdar eget barn med 

intellektuell funktionsnedsättning och/eller svårt handikappat barn under 15 år. 

Utdelning ur fonden ska i första hand ske för att möjliggöra ledighet för familjen 

under maximalt två veckor. 

Märtha V. Bergdahls fond  

Fondens ändamål är att stödja familjer som i föräldrahemmet vårdar eget barn 

under 15 år med intellektuell funktionsnedsättning och flerfunktionshinder, 

genom att i första hand bekosta ledighet för föräldrar. 

Stiftelsen Eva Metzéns fond  

Stiftelsens ändamål är att i första hand inrikta sig på att stödja barn och 

ungdomar (upp till 25 år) med intellektuell funktionsnedsättning, till en 

meningsfull sysselsättning. 
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Att söka för FUB:s lokalföreningar och länsförbund (och för 

enskilda personer) 

Följande två fonder kan sökas av FUB:s lokalföreningar och länsförbund, men 

också av enskilda personer. Lokalföreningar och länsförbund ansöker genom att 

beskriva en medlemsaktivitet i textform och genom att bifoga en kostnadskalkyl. 

Ansökningsblankett för enskilda personer finns som bilaga på webbplatsen. 

Ansökningshandlingarna för Delaktighetsfonden ska inkomma senast den 31 

januari 2022 och handlingarna för Ingemar Linhammars minnesfond ska 

inkomma senast 31 mars 2022. 

 

Delaktighetsfonden (finansierad av Postkodlotteriet) 

OBS! Ansökningstid till senast den 31 januari 2022 

Fondens ändamål är att ge fler FUB-medlemmar med intellektuell 

funktionsnedsättning möjlighet att delta i olika FUB-aktiviteter. Enskilda 

medlemmar med intellektuell funktionsnedsättning såväl som lokalföreningar 

och länsförbund har möjlighet att söka medel från Delaktighetsfonden. 

Enskilda FUB-medlemmar med intellektuell funktionsnedsättning kan söka 

fondmedel för att delta i aktiviteter som anordnas av Riksförbundet FUB. 

Exempel på sådana aktiviteter är Intradagarna, Inre Ringens inspirationshelg, 

Riksstämman och Förbundsstämman. Medlemskap i FUB är ett krav för 

ansökningar från enskilda personer. 

Lokalföreningar och länsförbund inom FUB har möjlighet att söka fondmedel 

för att arrangera medlemsaktiviteter för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning och deras anhöriga. Aktivistveckan är ett ypperligt tillfälle 

att söka medel till. Medlemsaktiviteter som uppmanar deltagare att bli 

medlemmar i FUB prioriteras. 

Ingemar Linhammars minnesfond 

Fondens ändamål är att ge ekonomiskt stöd till fritidsaktiviteter för personer 

mellan 20–35 år som är stadigvarande bosatta i Sverige och som har en 

intellektuell funktionsnedsättning. Det ekonomiska stödet ska endast utgå till 

den del av fritidsaktiviteten som inte bekostas av det allmänna. De sökande 

lokalföreningarna/länsförbunden bör i ansökan beskriva en pågående eller 
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planerad fritidsaktivitet för målgruppen som arrangeras av 

lokalföreningen/länsförbundet på egen hand eller tillsammans med 

samarbetspartners.  

Det är möjligt att söka fondmedel för flera individers gemensamma aktivitet, 

eller för en enskild individs aktivitet. 


