Förslag avseende stipendiefonden till årsmötet 2020
Med anledning av de svårigheter som redovisats om Centralförbundet för socialt arbete
skulle överta förvaltningen av stipendiefonden och de krav som ställs från Kammarkollegiet
(se Sammanställning av handlingar/åtgärder gällande stipendiefonden), så föreslår
stipendiefondens styrelse årsmötet att besluta om stipendiefonden enligt följande:
1. Stipendiefonden avvecklas och kvarvarande medel överförs till Centralförbundet för
socialt arbete, CSA. I samband med detta inför CSA i sina stipendievillkor att
stipendierna från de övriga stiftelser CSA förvaltar och egna fonder innefattar
stipendier för förkovran i social omsorg.
2. Om inte punkt 1 kan godkännas av granskande myndigheter ändras stipendiefondens
stadgar i enlighet med bifogat förslag, och lämnas därefter till Kammarkollegiet för
permutation. Förvaltare av stiftelsen kan då inte bli CSA, utan den frågan är då en
öppen fråga som förhoppningsvis kan lösas i samverkan med Kammarkollegiet. I
förslaget har text som blivit tillagd markerats med gult, och text som vi avser att ta
bort är markerad med rött.
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Stadgar för Föreningen Sveriges Ålderdomshemsföreståndares Stipendiefond
(f.d. Svenska fattigvårds- och barnavårsförbundets kamratförening)
§1
Stipendiefonden har bildats genom sammanslagning av Föreningens Sveriges
Ålderdomshemsföreståndares Understödsfond samt Föreningen Sveriges
Ålderdomshemsföreståndares Studiefond. Beslut härom har fattats av föreningens årsmöte 1974
samt av Kammarkollegiet 1975.
Fondens ändamål är att lämna stipendier för studier, studieresor eller annat som syftar till ökad
kunskap om social omsorg samt och understöd till personer som är studenter vid eller har examen
från socionomprogrammet, sociala omsorgsprogrammet eller tidigare motsvarande utbildningar eller
är verksam som chef, handläggare eller motsvarande på tjänstemannanivå inom verksamhet för
äldre och personer med funktionsnedsättning, eller tjänstgör som lärare eller forskare inom socialt
arbete med inriktning social omsorg. medlemmar tillhörande FSÅ (f.d. Svenska fattigvårds- och
barnavårdsförbundets kamratförening). Detta fondens ändamål får ej ändras.
§2
Av fondens årliga avkastning ska 10 % tillföras kapitalet, återstående skall användas till ovan angivet
ändamål. Fondens tillgångar får ej disponeras för annat ändamål än ovan angivna.
§3
Fonden förvaltas av särskilt utsedd förvaltare. särskild styrelse vald av årsmötet.
§4
Stipendier utdelas en gång per år och ansökan skall vara förvaltaren styrelsen tillhanda före april
månads utgång.
§5
För erhållande av stipendier och understöd göres skriftlig framställning till förvaltaren föreningens
styrelse vilka skall åtföljas av för frågans objektiva bedömande erforderliga handlingar.
§6
Förvaltaren Styrelsen svarar inför årsmötet för fondens förvaltning och skall årligen avgiva
verksamhetsberättelse jämte tablå över föregående års räkenskaper vilka skola sammanfatta ett
kalenderår.
§7
Granskning av förvaltningen styrelsens förvaltning och fondens räkenskaper verkställes av de
revisorer som av årsmötet utsetts att granska föreningens räkenskaper. Sådan granskning skall äga
rum varje år. Revision skall vara avslutad och berättelse därom avlämnad till föreningen före mars
månads utgång.
§8
Skola Föreningen Sveriges Ålderdomshemsföreståndare upplösas skola fondens behållna tillgångar
efter Kammarkollegiets bestämmelser överlämnas till annan institution, att disponeras i enlighet med
dessa stadgar och i bibehållet namn.
Bestämmelserna i denna paragraf får icke ändras.

