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STADGAR
för

BILKÅRERNAS STIPENDIEFOND
RAGNVI TORSLOW - LUNDGRENS MINNESFOND

§ 1.
1943 instiftades Ragnvi Torslow-Lundgrens stipendiefond till minne av grundaren av Stockholms
Kvinnliga Bilkår och riksförbundets första ordförande. 1962 ändrades namnet till Bilkårernas
stipendiefond, Ragnvi Torslow-Lundgrens minnesfond.
§ 2.
Fonden tillförs medel
a) genom gåvor, donationer, testamentariska förordnande
b) genom inbetalning i samband med bemärkelsedag, uppvaktning,
jubiléum eller kondoleans
c) genom försäljning av hyllningsadress
d) genom räntor och aktieutdelningar
§ 3.
Fonden förvaltas av styrelsen för Sveriges Bilkårers Riksförbund. Över fonden skall föras
särskilda räkenskaper som avslutas varje år per 31 december. Revision av fondens räkenskaper och
förvaltning skall göras av riksförbundets revisorer.
§ 4.
För utdelning av stipendier enligt § 5 disponeras dels de gåvor som tillförts fonden och dels
avkastningen sedan avdrag gjorts för förvaltningskostnader och eventuella skatter.
§ 5.
Stipendium och bidrag kan tilldelas medlem i bilkår
a)

som belöning för visat utomordentligt intresse och värdefulla insatser i bilkårsarbetet samt
gott kamratskap
b) som bidrag för studier och utbildning i för bilkårsverksamheten värdefullt ändamål i sådana
fall där kostnaderna inte täcks genom gällande ersättningsformer för frivillig personal
c) som bidrag vid sjukdom eller invaliditet som åsamkats i tjänsteutövning eller för annan
ekonomisk förlust som uppstått under bilkårsarbete.
Det belopp som årligen avsätts för utdelning fastställs av centralstyrelsen. Beloppet som avsätts till
a) och b) bör dock inte understiga 80% av det totala beloppet.
§ 6.
Förslag på stipendiat enligt § 5 a) och b) lämnas av bilkårsstyrelse eller ledamot av
centralstyrelsen.
Förslag skall vara centralstyrelsen tillhanda senast 31 december varje år.
Bidrag enligt § 5 c) söks av bilkårsstyrelse och ansökan insänds till centralstyrelsen när anledning
till bidragsbehovet uppstått.
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§ 7.
Om beslut fattas att Sveriges Bilkårers Riksförbund skall upplösas, skall samtidigt beslut fattas om
hur fondens medel skall disponeras eller överföras i enlighet med § 40 i riksförbundets
grundstadgar.
§ 8.
För ändring av dessa stadgar fordras beslut vid ordinarie riksstämma.

Fastställda av Riksmötet 1977
Reviderade av Riksstämman 1985
Reviderade av centralstyrelsen 1991-09-12--13 ang senaste datum för förslag på stipendiat enligt
§ 5 a) och b) centralstyrelsen tillhanda. (Mot bakgrund av Riksstämmans l989 beslut angående tid
för riksstämmans genomförande)
Reviderade l996 ang senaste tidpunkt då räkenskaper skall vara avslutade. (Mot bakgrund av
Riksdagens beslut 1994-11-16 om övergång till kalenderår för statliga myndigheter fr o m 199701-01).
Med anledning härav fastställde Riksstämman 1996 revidering av
riksförbundets grundstadgar.
Reviderade 2011 med anledning av riksstämmobeslut 2008 angående distriktens upphörande samt
beslut 2009 angående namnändring.
----------------------------

Gåvor till fonden insätts på Bilkårens bankgiro 5118-4182 med angivande på talongen att det gäller
gåva till fonden.
Rutiner på Bilkårens kansli vid gåva till fonden – se Handbok för funktionärer.
Ansökningsblankett avseende stipendium enligt § 5 a) och b) - se Bilkårens intranät.

