Föreskrifter för Kaare Brandsjös stipendiefond inom Föreningen Sveriges
Brandbefäl
§1
Fonden är en stiftelse, som grundats på initiativ av Kaare Brandsjö genom donation. Fonden har
sedan utökats genom ytterligare donationer från honom och andra givare.
§2
Syftet med fonden är att främja intresset för personliga initiativ och insatser inom områdena
samhällets skydd mot olyckor, kriser samt extraordinära händelser och härmed sammanhängande
frågor. Utdelning av stipendiet görs i form av medel och diplom ur stiftelsens fond till person eller
grupp av personer för ytterligare utveckling inom områdena samhällets skydd mot olyckor, kriser
samt extraordinära händelser och härmed sammanhängande frågor.
Fonden skall även kunna ge stipendier för rapporter, kontakter och samarbete med andra länder för
att utveckla och stärka områdena.
§3
Stiftelsens angelägenheter förvaltas av Föreningen Sveriges Brandbefäl som är styrelse för fonden.
Om styrelsen och dess åligganden gäller i övrigt, utöver vad i dessa stadgar därom uttryckligen
föreskrivs, i tillämpliga delar Föreningen Sveriges Brandbefäls stadgar.
§ 4
Fondens medel och värdepapper får inte sammanblandas med Föreningen Sveriges Brandbefäl eller
andra tillhöriga medel eller värdepapper.
§5
För främjande av fondens ändamål får inte mer än den årliga avkastningen av fondens kapital
användas. Där särskilda skäl föreligger kan styrelsen dock besluta om att ta i anspråk sparade medel
som har lagts till kapitalet. Fonden får dock inte understiga två prisbasbelopp.
§6
Stipendier med diplom utdelas enligt styrelsens beslut. Ansökan skall skickas in till Föreningen
Sveriges brandbefäl och innehålla uppgifter om


Sökandens namn, personnummer och adress



Sysselsättning och eventuell arbetsgivare vid ansökningstillfället



De avsedda aktiviteterna (omfattning, institution m.m.) och deras ändamål



Meriter som åberopas



Beräknad kostnad för studierna



Eventuellt erhållet eller sökt annat stipendium eller studiehjälp för samma studiemål



Referenser och eventuell tillstyrkan från regionföreningar
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§7
Efter genomförd aktivitet skall en skriftlig rapport lämnas in till fondens styrelse.
§8
Styrelsens förvaltning av fonden granskas av Föreningen Sveriges Brandbefäls revisorer. Fråga om
ansvarsfrihet för styrelsen beslutas vid ordinarie årsmöte för Föreningen Sveriges Brandbefäl.
§9
För ändring av dessa föreskrifter gäller vad som föreskrivs för ändring av stadgarna för Föreningen
Sveriges Brandbefäl
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