Informationsbilaga till ansökan ur kommunala skolfonder
Stiftelseinformation
Fond 2501 Johan Larsson donationsfond
Stiftelsens ändamål är att kapitalet skall delas ut för ändamål som syftar till att främja
folkupplysningen eller skolundervisningen i kommunen. Vid disposition av fonden skall ges
företräde till sökande som bor inom Dalskogs församling.
Fond 2502 Johan Dahlborgs donationsfond
Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet,
skall delas ut till förmån för skolledare och lärare. Företrädesvis avses bidrag till studier,
studieresor och vetenskapligt pedagogiskt författarskap eller för förvärv till lärarbibliotek, inköp
av konstverk eller dylikt till lärarrum. Vid disposition av fonden skall ges företräde till sökande
som bor inom Grinstad församling.
Fond 2503 Skolfonden
Stiftelsens ändamål är att kapitalet skall användas inom den obligatoriska skolan i Melleruds
kommun såsom bidrag till studieresor, lägerskolor, skolavslutningar, teaterverksamhet,
föreläsningar, exkursioner, vänortsutbyte – nordiskt utbyte eller till andra aktiviteter inom
skolans ram vilka inte täcks av utdebiterade medel.
Villkor för beviljat bidrag
Efter att sökande har blivit beviljad ett bidrag är det inom 12 månader från beslutsdatumet som
bidraget kan utnyttjas.
För att få utbetalt beviljad bidrag är det sökande personen / kontaktpersonen som ansvarar för
att inkomma med originalkvitton för att få utbetalning. Söker man för en skola så är det
kontaktpersonen som står som ansvarig.
Vid större belopp är det undantagsvis möjligt att inkomma med fakturaunderlag eller liknade
underlag för att få utbetalning i tid innan fakturan förfaller. Den sökande ska vara medveten om
att underlag som inte kan hänföras till den aktivitet som bidraget avser kan bli
återbetalningsskyldig till stiftelsen. Söker man för en skola så ska fakturan vara ställd till
kontaktpersonen.

Kultur och utbildningsförvaltningen

Besöksadress: Storgatan 13, 464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se

Ansökan ur kommunala skolfonder
Endast möjlig för verksamma och / eller boende i Melleruds kommun att ansöka ur kommunala
skolfonder. För villkor och information var god och läs informationsbilagan till ansökan ut
kommunala skolfonder.
Sista ansökningsdag är 14 september 2020, klockan 14.00

Ansökan avser:

Skola

Privat

SÖKANDE
Ansökan avser år

Skolans / sökandes namn

Kontaktperson

Adress

Postnummer

Postadress

Telefon

E-postadress

Övrig information

Har ni/du tidigare fått donationsmedel?

Nej

Ja, ur fond:

Ansökan avser fond

Nr:
Vi/ jag söker bidrag med:
Beräknad totalkostnad:

kr
kr

Redogör kort för vad ni/du söker bidrag till och beräknad kostnad:

Datum

Underskrift

Ifylld ansökningsblankett mailas till: kunregistrator@mellerud.se
Kontaktperson: Linda Eriksson (linda.eriksson@mellerud.se)
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