Till
Stiftelsen Oscar Franzéns Stipendiefond
IOGT-NTO, att: Elisabeth Larsson, Box 12825, 112 97 STOCKHOLM

Ansökan om stipendium
Personuppgifter
Namn ....................................................................................

Född ............................

Adress ...................................................................................

Telefon ........................

Postadress .............................................................................................................................
E-post ………………………………………………………………………..
Plusgiro/bankgiro eller bankkonto………………………………..
Medlemskap i organisation
Tillhör sedan år ……… följande nykterhetsorganisation:
...............................................................................................................................................
Jag har haft/har som medlem följande uppdrag lokalt, regionalt och centralt (ange åren för
uppdraget/en): .....................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Intyg bifogas.
Studieförhållanden
Studerar sedan VT/HT 20 …… vid: .....................................................................................
Läser nu: ...............................................................................................................................
Räknar med att år …… vara klar med följande examen: .....................................................
...............................................................................................................................................
Övriga upplysningar
Ev referenser: .......................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Har ej för ansökningsåret erhållit annat stipendium inom IOGT-NTO-rörelsen.

........................................................

den ………. 20……

...............................................................................................
Egenhändig underskrift
OBS! På baksidan anges stiftelsens ändamål med uppgift om förutsättningarna för att erhålla stipendium.

Stadgar för
STIFTELSEN OSKAR FRANZENS STIPENDIEFOND
antagna 1976-02-07 av förbundsstyrelsen för IOGT-NTO.
Fonden har instiftats av Ulla Lagerklint, f. Frölén, för att fullfölja sin mors, Hildegard Frölén-Franzén,
f. Östlund, före sin död uttalade vilja att avsätta medel till en fond till minne av sin framlidne make,
Oskar Franzén.
1.

Oskar Franzén visade i sin verksamhet på många sätt sin vilja att stödja utbildningen för den
helnyktra ungdomen. Fondens ändamål är därför att ge hjälp till utbildning för ungdomar som
är medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen och som kan förväntas att i framtiden förbli aktiva i
denna rörelse.

2. Fonden förvaltas av en av förbundsstyrelsen för IOGT-NTO utsedd styrelse om fem ledamöter.
I styrelsen ska reserveras en plats för Ulla Lagerklint eller medlem av hennes familj. Vid valet
av styrelse ska beaktas att minst en av ledamöterna har särskild insikt i frågor som gäller
finansförvaltning.
3. Styrelsen utses för en tid om två år.
4. Styrelsen är - utom i fråga enligt punkt 10 - beslutsför, då tre ledamöter är närvarande och om
beslutet ense.
5. Fondens grundkapital, 50 000 kronor, överlämnas i form av andelar i Stiftelsen
Nykterhetsfolkets Aktiefonder. Fondens kapital bör vara så placerat att dess realvärde
bibehålls och högsta möjliga avkastning erhålls. För att uppfylla kravet på bibehållet realvärde
kan erforderlig del av den årliga avkastningen, dock högst 20 procent, avsättas till
fondkapitalet. Fondens kapital kan utökas genom gåvor.
6. Fondens förvaltningskostnader ska hållas på lägsta möjliga nivå och ska, i den mån de icke
täcks på annat sätt, bestridas u den årliga avkastningen. Arvode till styrelse och revisorer utgår
icke ur fonden.
i. Fondens räkenskapsår är kalenderår. Styrelsens räkenskaper och förvaltning
granskas årligen av de för IOGT-NTO utsedda revisorerna.
7.

Förbundsstyrelsen för IOGT-NTO beslutar om ansvarsfrihet.

8. Stiftelsen är undantagen länsstyrelsens tillsyn.
9. Fondens avkastning ska, med undantag för vad som sägs i punkt 5 och 6 angående avsättning
och förvaltningskostnad, användas för utdelning av ett eller flera stipendier.
- Utdelningen ska ske årligen på Oskar Franzéns födelsedag den 5 oktober. Ansökan om
tilldelning av stipendium ingives till fondens styrelse inom tid, som angivits i särskild
kungörelse, införd i pressorgan inom nykterhetsrörelsen.
10. För att vara berättigad att söka stipendium ur fonden ska sökanden
- vara under 25 år
- vara aktiv medlem i IOGT-NTO-rörelsen
- kunna ange ett definierat utbildningsändamål till vilket stipendiet ska användas.
11. Beslut om fondens upplösning eller om ändring av dessa stadgar kan endast ske på enhälligt
förlag av fondens styrelse och beslut med 2/3 majoritet av förbundsstyrelsen för IOGT-NTO.
12. Skulle beslut fattas om fondens upplösning ska kapitalet tillfalla ändamål som främjar den
vetenskapliga alkoholforskningen.
13.

Paragraferna beträffande stadgeändring och fondens upplösning kan ej ändras utan
medgivande av landets regering.

