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Gåvans omfattning
Aktieportfölj
Villkor för gåvan
Gåvan ska utgöra stiftelsekapital för stiftelse enligt vad som här
stadgas. Stiftelsen övertar full äganderätt och rätt att disponera
gåvan i enlighet med detta gåvobrev. Gåvan avser även framtida
avkastning.
Som stadgar för stiftelsen ska följande gälla:
Stiftelsen namn
1. Stiftelsen namn ska vara ”Östen Berglunds
ungdomsstiftelse”.
Stiftelsen ändamål
2. Stiftelsen ska årligen dela ut medel till verksamhet som
riktar sig till barn och ungdomar under 20 år.
Förutsättning för mottagande av medel ur stiftelsen
3. Mottagare kan vara enskild under 20 år, grupp av enskilda
under 20 år eller förening som har, eller planerar att starta,
verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar under 20
år.
4. Enskild eller grupp av enskilda ska vara folkbokförda i
Vännäs kommun för att kunna beviljas medel.
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5. Föreningen ska vara registrerad i Vännäs kommun och/eller
ha verksamhet i Vännäs kommun för att kunna beviljas
medel.
6. Medel som mottas ska endast riktas till verskamhet som är
fri från alkohol, tobak, narkotika och doping.
7. Kommunstyrelsen utlyser möjligheten att söka medel från
stiftelsen. Ansökan ska innehålla uppgift om vad mottagaren
avser använda medlen till. Föreningen, enskild eller grupp
av enskilda ansöker för egen del. Förening som har
verksamhet som riktar sig till såväl barn- och ungdomar som
vuxna ska visa att de sökta medlen går till barn- och
ungdomsverksamhet.
Utdelning av medel
8. Mottagare av medel ur stiftelsen utses av kommunstyrelsen i
Vännäs kommun.
9. Stiftelsen får utdela avkastningen av stiftelsekapitalet de
första 20 åren efter stiftelsens bildande. Därefter får
utdelning även ske från stiftelsens kapital med en andel av
högst 5% av ursprungskapitalet per år.
10. Om tillgängliga medel enligt p 9 inte kan betalas ut till fullo
enskilt år ska överskjutande medel läggas på kapitalet.
Förvaltning av stiftelsen
11. Stiftelsen ska förvaltas av kommunstyrelsen i Vännäs
kommun,
12. Stiftelsens räkneskapsår ska följa kalenderåret.
13. Kostnader för förvaltning och administration ska belasta
stiftelsen.
14. Stiftelsens kapital ska förvaltas på ett sådant sätt att värdet i
möjligaste mån säkerställs.
Ändring av stadgar
15. Förvaltaren får ändra, upphäva, eller åsidosätta vad som
föreskrivs i dessa stadgar utom vad som avser stiftelsens
ändamål, förutsättningar för mottagande av medel eller
utdelningens omfattning utan tillstånd av myndighet.
Stiftelsens avslutande
16. Stiftelsen avslutas när kapitalet är förbrukat.

