STADGAR
för RIKSSPELMAN ERIK GUSTAVSSONS MINNESFOND

§1
Fondens namn skall vara: Riksspelman Erik Gustavssons minnesfond
§2
Fonden skall vara en stipendiefond.
§3
Fonden skall förvaltas av styrelsen för Värmlands Spelmansförbund och stå under tillsyn av
Länsstyrelsen i Värmlands län.
§4
Fondens minimikapital skall vara Femtiotusen (50.000:-) kronor och får ej understiga detta
belopp.
§5
Fondens kapital skall vara åtskilt från förbundets övriga ekonomi och placerat i bank till bästa
ränta. Särskild redogörelse och ekonomisk redovisning över fondens verksamhet skall av
förbundets styrelse föreläggas Värmlands Spelmansförbunds ordinarie årsmöte.
§6
Endast erhållen ränta på fondens kapital får disponeras för stipendieutdelning.
Dock skall tjugo procent (20%) av erhållen ränta läggas till fondens kapital, oavsett vilket
belopp fondens kapital ernått.
§7
Fonden tecknas i bank av Värmlands Spelmansförbunds ordförande och kassör i förening.
§8
Vederbörande bank skall, genom protokollsutdrag efter varje förbundsårsmöte, delges
fondens tecknare.
§9
Förbundets revisorer skall årligen granska förvaltningen av fonden och till förbundets årsmöte
avlämna skriftlig berättelse över granskningen av räkenskaper och förvaltning.
§ 10
Stipendier ur fonden skall skriftligen sökas hos, eller föreslås till styrelsen för Värmlands
Spelmansförbund.
Stipendier bör i första hand tilldelas unga utövare av folkmusik tillhörande Värmlands
Spelmansförbund, som ekonomiskt stöd för grund- och vidareutbildning i den värmländska
folkmusiken.
Stipendier kan även utdelas som stöd till verksamhet som främjar utvecklingen av de
värmländska folkmusiktraditionerna.

§ 11
Disponibel stipendiesumma kan vid varje tillfälle, om styrelsen så beslutar, tilldelas flera
stipendiater, och stipendiesumman kan fördelas olika mellan stipendiaterna.
§ 12
En stipendienämnd, utsedd av årsmötet och bestående av tre (3) med värmländsk folkmusik
väl förtrogna personer, skall handlägga inkomna ansökningar och förslag om stipendier och
avge yttrande till styrelsen, som därefter har att fastställa stipendie(r) och stipendiat(er).
§ 13
Mandattiden för stipendienämnden skall vara två (2) år med ett (1) års förskjutning mellan
två (2) respektive en (1) ledamot.
§ 14
Utdelning av stipendier skall ske vid förbundets ordinarie årsmöte. För annat särskilt tillfälle
kan undantag härifrån göras.
§ 15
Om Värmlands Spelmansförbund av någon anledning under en tid upphör med sin
verksamhet, skall fondens kapital i överensstämmelse med dessa stadgar förvaltas av Sveriges
Spelmäns Riksförbund (SSR) för utdelning till utövare av värmländsk folkmusik.
När Värmlands Spelmansförbund återupptagit sin verksamhet, skall fondens kapital och
handlingar återlämnas till förbundet.
§ 16
Ändring eller tillägg till dessa stadgar skall beslutas av två (2) på varandra följande årsmöten.
Vid ändring av stiftelsens ändamål gäller bestämmelserna i permutationslagen.
§ 17
Ovanstående stadgar har godkänts och fastställts av Värmlands Spelmansförbunds årsmöte
89 04 08.

