
 

 

STADGAR 

SIGNE SELANDERs minnesfond till gagn för instrumentalmusikalisk förkovran 
 Antagna vid Gnarps Hembygds- och fornminnesförenings årsmöte 2003 

Reviderade vid Gnarps Hembygds- och fornminnesförenings årsmöte 2019 

 

BAKGRUND 
Signe Selander, Gnarp var alltid musikintresserad men först som pensionär fick hon tillfälle att börja spela egna 

instrument i form av cittra och gitarr. Vid 75 års ålder började hon spela dragspel och vid 80 år kom hon i 

kontakt med durspel. Att musiken höll henne ung påpekade hon många gånger. Hon fann en enorm glädje i 

musiken och komponerade egna melodier för dragspel och durspel samt skrev egna texter. 

 Signe Selander instiftade på sin 90-årsdag den 28 april 2002 denna fond. 

 

§1 FIRMA OCH ORGANISATION 

Fondens benämning är Signe Selanders Minnesfond. 

Fonden lyder organisatoriskt under Gnarps Hembygds- och fornminnesförening och 

ingår där som en själständig enhet med egna fondstadgar. 

Fonden har egen kassaförvaltning och bokförs som en egen resultatenhet under 

Gnarps hembygds- och fornminnesförening. 

Firman tecknas av fondens styrelseordförande och kassör samt av Gnarps Hembygds- 

och fornminnesförening firmatecknare.  

§2 ÄNDAMÅL 

Fondens ändamål är att ge ekonomiskt stöd för instrumentalmusikalisk förkovran till 

fysiska personer i Nordanstigs kommun, i andra hand övriga Sverige. Stöd utdelas i 

form av stipendium. 

§3 STYRELSE 

Fondens styrelse skall bestå av fem (5) personer, samt därutöver två suppleanter.  

Styrelsen väljs i samband med Gnarps hembygds- och fornminnesförenings årsmöte 

enligt följande 

a) Ordförande väljs årligen 

b) Hälften av ledamöterna samt en suppleant väljs årligen för en 

mandatperiod av två år 

Styrelsen konstituerar sig själv och utser inom sig kassör och sekreterare. 

Styrelsen skall sammanträda två gånger per år samt därutöver när enskild 

styrelseledamot eller revisor så begär. Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter 

(eller dess suppleanter) är närvarande. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds 

av ordföranden. 

Protokoll skall föras vid styrelsens sammanträden och justeras av ordförande samt av 

ytterligare en vid sammanträdet utsedd styrelseledamot.  



 

 

Styrelsen ansvarar för att senast utgången av februari upprätta en 

verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. Handlingen överlämnas till 

Gnarps Hembygds- och Fornminnesförenings styrelse för beredning av årsmöte. 

§4 MEDELSFÖRVALTNING OCH UTDELNING AV STIPENDIUM 

Det åligger styrelsen att förvalta och att placera fondens medel i syfte att erhålla 

högsta möjliga avkastning. 

I syfte att öka fondens kapital skall fortlöpande information om fonden och dess 

ändamål spridas till allmänheten. Styrelsen beslutar i vilken form detta skall ske. 

 

Högst 10 % av fondens medel får årligen delas ut i form av stipendier.  

Utdelning sker årligen tills antingen fonden upplöses enligt § 8 eller fondens medel är 

slut.  

Fondens medel får endast användas till fondens förvaltning och ändamål.  

§5 ANSÖKAN OM STIPENDIE  

Ansökan skall årligen vara fondens styrelse tillhanda senast 1 juni.  

Ansökan kan göras av fysisk person enligt § 2. Ansökan skall innehålla de motiveringar, 

skäl och referenser m.m. som sökanden vill åberopa.  

Ansökningarna behandlas av styrelsen och beslut meddelas sökande senast 30 aug.  

§6 REVISION 

Räkenskapsförvaltningen ingår som en egen resultatenhet inom Gnarps Hembygds- 

och fornminnesförening och granskas därigenom av de revisorer som utsetts av 

föreningen.  

Verksamhetsberättelsen revideras enligt § 3, sista stycket.  

§7 ÄNDRING AV STADGAR 

Vid stadgeändring av fondstadgar gäller vad som stadgats för förändring av Gnarps 

hembygds- och fornminnesförenings stadgar.  

§8 UPPLÖSNING AV FONDEN 

a) Vid eventuell upplösning av Gnarps Hembygds- och 

fornminnesförening avskiljs fonden från denna. Fonden fortlever då 

på så sätt som fondens styrelse beslutar 

b) Vid eventuell upplösning av fonden gäller vad som stadgas för 

upplösning av Gnarps hembygds- och fornminnesförening med 

undantag att fondens medel skall delas ut till gagn för 

instrumentalmusikalisk förkovran på sätt som Gnarps hembygds- 

och fornminnesförening beslutar 

 


