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Historik 
Upprättades 2008-03-28, reviderades 2009-03-10. Därefter har maxbeloppet ändrats till kr 3000:- 
och ändringen införts att sökanden måste hålla sig till Svenska Friskvårdsförbundet anslutna 
företag. Beslut om ändrade stadgar fattades på årsmötet 2020-03-29.


1. Syfte och ändamål 
Att stödja och uppmuntra medlemmar till kompetenshöjning.


2. Förvaltning av fond 
Överskott från verksamhetsåret 2007 utgör grundkapital till den instiftade fonden 
“Stipendiefond Svenska Friskvårdsförbundet”. 

Fondens grundkapital utgör 100 tkr. 

Medlen i fonden ska förvaltas på sätt som möjliggör tillväxt av fonden och ska placeras i 
säkra papper, där kursrisker inte förekommer.

Medel från överskott av verksamheten kan överföras till fonden efter styrelsebeslut.


3. Rätt att ansöka 
Medlem I Svenska Friskvårdsförbundet har rätt att ansöka om stipendium. 

Medlem måsta ha varit yrkesverksam  under minst 1 år. Under yrkesverksam förstår man 
att yrkesutövning måste ha skett minst halvtid.

Medlem måste uppfylla Svenska Friskvårdsförbundet´s etiska regler.  


4. Ansökningstid 
Ansökan kan göras när som helst under året.

Ansökan måste lämnas in till förbundet`s kansli innan utbildningen påbörjas.

Ansökningsblankett finns på hemsidan. För komplett ansökan måste bifogas: vald 
utbildare, kursplan, kurskostnader, kursstart och beräknat avslut. 


5. Stipendiestorlek 
Efter 3 års medlemskap beviljas kr 3000:-

Efter 2 års medlemskap beviljas kr 2000:-

Efter 1 års medlemskap beviljas kr 1000:-

Beslut fattas av styrelsen och kan inte överklagas.


6. Bevilad stipendium och utbetalning 
Beviljad stipendium meddelas sökanden omgående efter beslut av styrelsen.

Om studierna inte påbörjas eller avbryts i förtid, förfaller beslutet och inga medel kommer 
att utbetalas.


Svenska Friskvårdsförbundet

Storgatan 18

352 31 Växjö

Telefon 0303-103 30

kansli@friskvardsforbundet.se



Utbetalning sker efter avslutade studier och uppvisande av studiebevis eller betyg på 
genomgången utbildning. 


7. Ändring av fondens stadgar och upplösning 
Fondens stadgar kan endast ändras genom beslut på ordinarie årsmöte, efter förslag från 
styrelsen.


Styrelsen kan vid pressade ekonomiska förhållanden,besluta om att tillfälligt använda 
fondens  medel i den löpande verksamheten.

Beslut om ändringen eller upplösning av fonden måste underställas årsmötet.


Trollhättan 2021-03-17

Hans Kürze, sekreterare
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