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SÅ HÄR KOMMER DU IGÅNG!
Var kan vi söka pengar för vår scoutverksamhet? Hur skriver jag en ansökan? Var
hittar jag mer information? Dessa frågor får du svar på i den här broschyren.
Det behöver inte vara svårt och krångligt att söka
pengar från fonder, stiftelser och myndigheter. Det
hela handlar om att veta vad du vill göra och söka
pengar för att kunna förverkliga dessa idéer. Om du
dessutom har tentaklerna ute hela tiden för att fånga
intressant information så kan du hitta möjligheter
du inte visste fanns och därmed skapa nya spännande projekt som lockar fler scouter.
Den här broschyren beskriver först hur du kan gå
tillväga för att hitta tänkbara bidragsgivare, därefter
följer en kort introduktion till vad du ska tänka på
när du skriver en ansökan. Dessutom får du en kort
introduktion till sponsring och Scouternas fundraising policy och en sammanfattande förteckning över
fonder, stiftelser och myndigheter som är tänkbara
finansiärer. Längst bak i broschyren hittar du en
förteckning över andra lästips där du kan få mer
information om att söka bidrag.

Det är viktigt att skaffa olika sorters inkomster till
scoutkåren. Även om medlemsavgifter och andra
inkomster räcker till det ni vill göra idag så är det
bra att se till framtida behov. Bidrag kan plötsligt
dras in och medlemsantal sjunka. Då är det bra att
ha reservplaner och vanan inne av att söka andra
pengar så att inte verksamheten lamslås. Kom ihåg
att arbeta med bra framförhållning – en del fonder
tar bara emot ansökningar en gång per år och det
kan dröja innan ni får besked om ni har fått pengar.
Om du har några frågor eller funderingar är du
välkommen att kontakta oss på förbundskansliet på
telefon 08-568 432 00 eller info@scouterna.se. Mer
information hittar du också på hemsidan 
www.scoutservice.se.
Lycka till!
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HITTA TÄNKBARA BIDRAGSGIVARE
I det här häftet finner du ett urval av de fonder och projektbidrag som kan tänkas
passa dig och din scoutkår. Längst bak i häftet finns information om böcker och
webbsidor där du kan hitta mer information. Vi har bara tagit med information
som är intressant oavsett var du bor i Sverige. Det lönar sig dock ofta att leta efter
lokala möjligheter. Här är några uppslag:

Länsstyrelsen har tillsyn över vissa fonder och stiftelser.
Församlingar förvaltar ofta stiftelser med lokal anknytning.
Advokatbyråer, revisionsbyråer och banker förvaltar stiftelser.
Odd Fellow, Rotary och Lions är exempel på organisationer som bidrar till
ungdomsverksamhet.
Håll utkik efter information i din dagstidning, den innehåller ibland information
om utdelning av bidrag. Gör det till en vana att läsa under rubrikerna
”Kungörelser” och ”Meddelanden”.
Läs verksamhetsberättelser! Olika organisationers verksamhetsberättelser
innehåller ofta en uppräkning där de tackar olika bidragsgivare.
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SKRIV EN PROJEKTANSÖKAN
Oavsett om du ska söka en liten summa pengar eller satsa på ett större projekt så
är bidragsgivare intresserade av vad du ska använda pengarna till.
Se skrivandet av ansökan som en bra chans att fundera igenom alla delar av projektet. Det största arbetet i ett projekt ligger ofta i förberedelsefasen och
genom att formulera tankarna på papper så märker
du vad du behöver fundera mer på eller om ni inom

gruppen inte är överens om vad det är ni vill göra.
Att skriva projektansökningar tar en del tid men
kom ihåg att ju mer tid ni lägger ner på att fundera
ut hur ni vill ha ert projekt, desto mer tid och kraft
kommer ni att spara när ni väl sätter igång.

Innan du börjar skriva på ansökan:
Ta reda på sista ansökningsdag. Var ute i god tid!
Ta reda på om särskilda blanketter krävs och beställ dem. Kolla om du behöver
skicka med bilagor, till exempel årsberättelser från tidigare år. Det kan behövas
namnteckningar från exempelvis firmatecknare och då är det bra att inte behöva
jaga reda på dem sista kvällen!
Ring gärna handläggaren för att få en bild av vad man ger bidrag till och om det
är något speciellt ni bör tänka på.
Kontrollera att ert projekt stämmer med fondens stadgar.
Ta reda på datum för beslut och om de skickar ut besked.

LÄSTIPS!

Stipendiehandboken av Lennart Elbe och Rune Nilsson ger dig konkreta tips på vad du ska tänka på när du söker bidrag från fonder och stiftelser.
Mer information hittar du längst bak i den här broschyren.
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NÄR DU SKRIVER ANSÖKAN
Skriv kortfattat, tänk på att bidragsgivaren har många ansökningar att gå igenom.
Skriv enkelt och tydligt och förklara de ord som kan vara främmande för någon
utanför scoutrörelsen.
Vad innebär det t.ex. mer konkret att gå på hajk? Handlar det bara om att gå och
gå och gå, eller?

Bidragsgivaren är ofta intresserad av att veta detta om ert projekt:
Bakgrund
Syfte
Mål och delmål

Metod
Målgrupp
Tidsramar
Uppföljning/utvärdering
Budget
Praktisk information
Bilagor

Att
tänka
på

Vilka är ni som söker? Vad gör ni?
Syftet svarar på varför ni vill genomföra det här projektet. Exempel: Knäckebröhults scoutkår vill öka sitt internationella engagemang.
Svarar på vad ni vill uppnå med att genomföra det här projektet. Vad ska ha
hänt när ni avslutar det? Målet eller målen är de övergripande som ni sedan
kan dela upp i delmål. Exempel: Alla ledare ska lära sig hur de kan arrangera en
utlandsresa med sin avdelning.
Svarar på frågan hur ni vill arbeta för att uppnå målet. Exempel: gå ett spår, ha en
internationell kväll, göra en tidning tillsammans
Vilka riktar ni er till och hur många räknar ni med att nå?
När ska projektet börja? När ska det vara avslutat? Det är väldigt ovanligt att ni
kan få stöd för redan genomförda projekt.
Hur har ni tänkt er att följa upp projektet? Hur ska ni utvärdera det ni har gjort?
Egna insatser, eventuellt ansökningar på annat håll.
Se till att bidragsgivaren kan få kontakt med er! Uppge kontaktperson, telefonnummer, post- eller bankgiro och andra upplysningar så att pengar kan föras över.
Skicka med de bilagor som behövs. Det kan till exempel vara program, deltagar
listor eller er senaste verksamhetsberättelse.

Försök att svara på frågan varför bidragsgivaren borde välja att stödja just er? Vad har ni som är
speciellt, extra viktigt eller spännande? På vilket sätt är ert projekt nytänkande?
Innan ni skickar in ansökan – låt någon utomstående läsa igenom den. Förstår de vad ni menar?
Kolla så att ansökan är snygg och prydlig – inga stavfel!
Behåll en kopia av ansökan, så att du vet vad ni har skrivit.
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NÄR BESKEDET KOMMER…
Så kommer beskedet – hurra! Vi har fått pengar!

Kom ihåg att tacka för bidraget ni har fått.
Ta reda på hur redovisningen av projektet ska se ut. Behövs det särskilda
blanketter? Det är bra att ta reda på detta innan ni sätter igång att genomföra
projektet om ni till exempel ska lämna in undertecknade namnlistor på alla
deltagare eller spara flygbiljetter.
Tänk på att resonera både om projektets resultat och det ekonomiska resultatet
när ni skriver rapporten. Lyckades ni nå målet ni hade satt upp för projektet?
Hände det något annat intressant under projektperioden?

Och om det inte blev några pengar?

Ta reda på varför ni inte beviljades något bidrag. Hade ni missat något eller var
det så att det fanns så många bra ansökningar att ni ska chansa igen till nästa år?
Ta kontakt med de ansvariga och fråga. Försök igen!
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SPONSRING AV ER SCOUTKÅR
Sponsring innebär att din scoutkår får ett bidrag från ett företag och att ni utför
en motprestation för detta bidrag, till exempel skriver en artikel om sommarens
resa eller har företagets logo på era kläder. Först och främst måste ni bestämma
er om ni ur ett ideologiskt perspektiv vill bli förknippade med ett företag. E
 tt
sponsringssamarbete innebär ju att ni respekterar deras produkter och vad de står
för. Scouterna har antagit en fundraising policy som omfattar sponsring. Den
gäller för scoutkårer i Scouterna.

Några tips
Det här är några tips att ha i åtanke vid kontakten med den tilltänkta sponsorn:

Måla en ljus bild. Framställ din verksamhet som blomstrande och full av framåtanda, inte som
något som går på sparlåga i brist på pengar. Sponsorerna vill ju åka snålskjuts på er goodwill.

Skippa dåliga exempel: På grund av pengabrist har vi inte kunnat genomföra lägerverksamhet på
flera år, vilket medfört att vi tappat medlemmar...

Lyft fram goda exempel: Vi har entusiastiska och kunniga ledare, och många intresserade barn

och ungdomar. Alla dessa brinner av lust att genomföra kvalificerade friluftsaktiviteter, och får vi bara
lite medverkan från er kan vi genomföra en mängd bra idéer och uppslag. Detta kommer att få stor
uppskattning hos alla våra medlemsfamiljer.

Tigg inte.

Tala om varför företaget kan ha nytta av att sponsra er. Det gäller att hitta bevekelse
grunder som kan tänkas gynna företaget. Det är alltid goodwillvärdet som är det intressanta.
Exempel. Våra läger är oerhört uppskattade och varje sommar möter vi hundratals tacksamma och glada
föräldrar.

Erbjud motprestation. Tala om vad ni kan göra för att hjälpa företaget.

Exempel: Vi informerar gärna om er verksamhet i vår tidning som når ut till 150 familjer i området.
Vidare för vi gärna upp ert namn på vår tavla med bidragsgivare i scoutlokalen. Givetvis kommer den
skänkta utrustningen att märkas med texten ”SKÄNKT AV...”. Eventuellt kanske vi kan medverka i en
familjeutflykt för er personal?

Skippa försäljarsnacket. Undvik det ”klämkäcka försäljarsnacket” när du pratar om spons-

ring. Det imponerar knappast på en professionell marknadsförare, utan verkar bara oseriöst. Berätta
istället enkelt, sakligt och trevligt varför du tror att ni kan ha ömsesidig nytta av ett samarbete.
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FUNDRAISING POLICY FÖR SCOUTERNA
Scouterna antog 2012 ett policydokument där ett avsnitt behandlar fundraising.
Begreppet fundraising är större än sponsring och
innefattar exempelvis även testamenten och gåvor
från privatpersoner utan krav på motprestation.
Scoutkårer anslutna till Scouterna ska följa denna
policy. Om ni har några frågor om policyn, kontakta
kansliet så hjälper vi gärna till.

Så här lyder policyn:
I handlingsplanen för utveckling av scouting i Sverige
har Scouternas styrelse uttalat en ambition att ut-

veckla nya former av finansiering. Detta dokument
avser tre områden för fundraising: sponsring från
kommersiella företag, offentliga bidrag samt bidrag
från privatpersoner.
Syftet med dokumentet är att utgöra riktlinjer för
hur scoutrörelsen ska ställa sig till extern finansiering. Det ska alltså inte ses som ett fast regelverk för
fundraising – det sunda förnuftet är i varje avseende
vägledande.
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Vem gör vad i fundraisingarbetet?
Fundraisingarbetet avseende sponsring från kommersiella företag och bidrag
från privatpersoner drivs och koordineras av Scouterna.
Fundraisingarbete i distrikt och kårer omfattas inte av arbetet på nationell nivå.
Det betyder att Scouterna aldrig kan teckna ett exklusivitetsavtal med en
sponsor som gäller alla organisatoriska nivåer i scoutrörelsen.

Sponsring från kommersiella företag
Principerna är avsedda som hjälp och riktlinje för den som sköter sponsorfrågor
för Scouterna. Det personliga omdömet måste sedan få avgöra i varje enskilt fall.
Vid tveksamhet bör frågan underställas Scouterna centralt för beslut.

Scoutrörelsen söker samarbetspartners som stärker scouting i förhållande till
samhället i allmänhet och i förhållande till unga människor i synnerhet.
Scoutrörelsen är medveten om det starka positiva värde som finns inbäddat i
rörelsen och ska tydliggöra det för alla tänkbara samarbetspartners. Ett sam
arbete bedöms utifrån de värden som tillförs scoutrörelsen och om dessa
värden är för låga avböjs samarbetet.
Samarbetspartners skall väljas så att sponsoröverenskommelsen ömsesidigt
stärker både scouting och företagets profil. Det betyder att det måste finnas en
koppling mellan företaget och dess produkter och scouting som kan leda till en
koppling mellan båda parters verksamhet.
Sponsorer, vars varor eller tjänster strider mot scoutings ideal, bör inte före
komma. Scoutrörelsen kan aldrig acceptera bidrag från politiska partier eller
från kampanjer med klart uttalade partipolitiska syften.
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Sponsring från kommersiella företag (forts)
Uppgifter som namn, adresser m.m. till scoutkårer eller medlemmar lämnas
endast ut med mycket stor försiktighet till sponsorer. Eventuell distribution av
material bör ske inom scoutrörelsens ram.
Scouternas logotyp, scoutdräkten och andra symboler associerade med
scouting skall användas med stor försiktighet.

Offentliga bidrag
Scouterna ska söka de offentliga bidrag som bedöms bidra till utveckling av
scouting i Sverige.

Bidrag från privatpersoner
Scouterna ser positivt på att människor vill stödja scoutrörelsen med ekono
miska bidrag. Dessa bidrag kan vara båda generella och riktade till enskilda
ändamål såsom till exempel scoutrörelsens bistånds och solidaritetsarbete
eller arbete med scouting i utsatta grupper i Sverige.
Scouterna ska ständigt utveckla nya sätt för människor att ekonomiskt stödja
scoutrörelsen, till exempel genom en utvecklad webbplats.
Scouterna ser positivt på möjligheten för människor att testamentera tillgångar
till scoutrörelsen.

12

STIFTELSER OCH FONDER
Nedan följer en kort presentation av ett antal bidragsgivare som har möjlighet att
finansiera scoutverksamhet. Förteckningen är indelad i allmän scoutverksamhet,
lokaler, båtar och inventarier, internationellt, barn och ungdomar med funktionshinder samt diverse. I de fall en bidragsgivare omnämns på fler än ett ställe så
finns komplett information första gången den presenteras. I vissa fall står ansökningsdatum utsatt men kontrollera alltid detta eftersom det kan ha ändrats sedan
detta skrevs.

Allmän scoutverksamhet
Allmänna Arvsfonden

Ändamål
Arvsfondens medel är avsedda dels för barn och ungdoms vård och fostran dels
för omsorg av handikappade. Fonden beviljar projektbidrag till nyskapande
verksamhet och har ofta specialsatsningar inom prioriterade områden. Bidrag
beviljas inte till enskilda.

Ansökan
Besök www.arvsfonden.nu för att läsa mer om vad stöd kan beviljas för och hur
man ansöker om stöd.
Allmänna Arvsfonden tfn 08-700 08 00 info@arvsfonden.se

Skandias Idéer för livet

Ändamål
Idéer för livet delar ut bidrag från fondens årliga avkastning till initiativ, förslag
och åtgärder ägnade att motverka och/eller minska trafikskadorna, våldsutvecklingen och dess skador, brottsutvecklingen, framför allt inbrott och rån och dess
skador samt vård och fostran av barn och ungdomar i brottsförebyggande syfte.
Två gånger om året delar Idéer för Livet ut stipendier till barn och ungdomsprojekt som ska vara förebyggande och långsiktiga. Man kan inte söka för fasta
kostnader, såsom löner eller lokalhyra.

Ansökan
Information om stiftelsen finns på: www.skandia.se/ideer och ansökan görs
direkt på webben.

13
Stiftelserna
Sigurd och Elsa Goljes minne,
Emma och Erik Granes minne,
Ragnhild och Einar Lundströms minne
samt
Karl Jeppssons minne

Ändamål

Kungliga Sällskapet
Pro Patria

Ändamål

Stiftelserna syftar till främjandet av barns och ungdomars vård, fostran eller
utbildning.

Ansökan
Speciell ansökningsblankett (samma för alla stiftelser) laddas ner från
www.lindhes.se. Ansökan kan lämnas in under tiden 1 januari till 31 mars.
För information om ansökningsförfarandet besök webben eller ring telefon
svarare tfn 08-723 15 00

Fondens ändamål är att lämna ekonomiskt understöd till främjandet av svenska barns eller svensk ungdoms vård, fostran och viss utbildning även som till
behövande gamla, sjuka eller handikappade. Bidrag lämnas även till föreningar.
Understöd i form av rena studiestipendier lämnas i regel inte.

Ansökan
Mer information och villkor för ansökan finns på www.propatria.se

Åhlén-stiftelsen

Ändamål
Stiftelsens syfte är bland annat att stödja arbete för barns eller ungdoms vård
och fostran eller utbildning.

Ansökan
Anvisningar om hur ansökan ska utformas laddas ned från: www.ahlen-stiftelsen.se.
Scoutkårer ansöker via Scouterna som med eget yttrande insänder ansökan till
Åhlén-stiftelsen Box 55539, 102 04 Stockholm.
Tfn 070-242 86 00, e-post: ahlenstiftelsen@telia.com.

Stiftelsen
Lars Hiertas minne

Ändamål
Stiftelsen delar ut anslag för sociala ändamål för verksamheter som kan anses
vara till allmänt gagn.

Ansökan
Mer information och villkor för ansökan finns på www.larshiertasminne.se

Hierta-Retzius’
stipendiefond för
välgörande ändamål

Ändamål
Verksamheter som rör undervisning, utbildning och uppfostran, framför allt i
praktisk och etisk riktning. Anslag utgår i regel inte till konferenser, kongresser
eller symposier.

Ansökan
Mer information och villkor för ansökan finns på Kungliga Vetenskapsakademins
webbplats. www.kva.se. http://get.adolse.com/se/reader/.
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Helge Ax:son Johnsons
stiftelse

Ändamål
Stiftelsens syfte är att utöva välgörenhet bland behövande, att främja vetenskaplig forskning samt att understödja undervisnings- och studieverksamhet inom
landet. Sökande ska vara svensk juridisk person eller svensk medborgare.

Ansökan
Mer information och villkor för ansökan finns på www.haxsonj.se

Kronprinsessan Margaretas
minnesfond

Ändamål
Fondens syfte är att stödja organisationers sociala och välgörande ändamål.
Bidrag delas ej ut till enskilda personer. Bidrag brukar ej överstiga 10 000 kronor
och utdelas en gång om året vid styrelsens ordinarie sammanträde i februari.
Bidrag för samma ändamål beviljas som regel två år i följd.

Ansökan
Mer information och villkor för ansökan finns på
www.margaretas-minnesfond.org.

Kungliga Patriotiska
Sällskapet

Ändamål
Till vård och uppfostran av barn, till undervisning och utbildning, till hjälpverksamhet bland behövande samt till forskning.

Ansökan
Mer information och villkor för ansökan finns på
www.kungligapatriotiskasällskapet.se

C F Lundströms Stiftelse

Ändamål
Bidrag ges till verksamhet som främjar vård av barn. Anslag utdelas endast till
svenska medborgare och företrädesvis till ändamål som inte på annat sätt kan
påräkna understöd. Egentliga studiestipendier utdelas inte.

Ansökan
Mer information och villkor för ansökan finns på www.ksla.se under Anslag &
Stipendier.
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Lokaler, båtar och inventarier
Allmänna Arvsfonden

Ändamål
Arvsfonden beviljar bidrag för ny- till- och ombyggnationer av scoutlokaler under
förutsättning att dessa förändringar syftar till att utveckla verksamheten. Med
detta menas att det krävs ett utvecklingsarbete av scoutverksamheten, till exempel
aktiv nyrekrytering av funktionshindrade för att scoutkåren ska beviljas stöd.

Ansökan
Besök www.arvsfonden.nu för att ladda ned ansökningsanvisningar och blanketter. Allmänna Arvsfonden tfn 08-700 08 00, info@arvsfonden.se

Kronprinsessan Margaretas
minnesfond

Ändamål
Fonden stödjer organisationers sociala och välgörande ändamål genom att bland
annat bevilja bidrag till nyanläggning, ombyggnad, inventarier etc. Bidrag
brukar ej överstiga 10 000 kronor och utdelas en gång om året vid styrelsens
ordinarie sammanträde i februari. Bidrag för samma ändamål beviljas som regel
två år i följd.

Ansökan
Mer information och villkor för ansökan finns på
www.margaretas-minnesfond.org.
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Internationellt
Folke Bernadottes
minnesfond

Ändamål
Fondens syfte är att stödja enskilda personer och organisationer i deras strävan
för internationell förståelse, framför allt att i utbildningssyfte bereda ungdomar
möjligheter att stifta bekantskap med kulturella, ideella och sociala förhållanden
i andra länder. Stipendium ges huvudsakligen till utlandsresor, för deltagare i
exempelvis läger, kurser och seminarier samt hjälparbete. Stipendier ges till scoutkårer och individer.

Ansökan
Mer information och villkor för ansökan finns på
www.folkebernadottesminnesfond.se

Konung Gustav V:s
90-årsfond

Ändamål
Fondens uppgift är att främja ideell ungdomsverksamhet genom att ge stöd
till internationella ungdomsutbyten. Bidrag ur fonden kan sökas av scoutkårer,
enskilda personer kan däremot inte få stöd. Bidrag lämnas för deltagande i
ungdomsledarutbildning med tonvikt dels på internationell verksamhet, dels
på föreningslivets uppsökande verksamhet. Bidrag lämnas även till projekt som
syftar till att åstadkomma bestående kontakter och utbyte mellan ungdoms
föreningar och organisationer i Sverige och i visst främmande land.

Ansökan
Ansökan sker på särskild blankett som laddas ned på www.gv90.a.se. Ansökan
insänds senast den 15 februari till Scouterna. Box 420 34, 126 12 Stockholm.

Nordiska Ministerrådet

Ändamål
Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet stöder olika aktiviteter som syftar
till att stimulera och fördjupa det nordiska samarbetet. Detta sker i form av
projektbidrag, stipendier och utbytesprogram. Bidrag beviljas inte direkt till
enskilda deltagare eller nationella representanter i ett samarbetsprojekt. Ansökan
bör omfatta minst två nationella stödberättigade organisationer.

Ansökan
Läs mer om de olika stöden och beställ ansökningsformulär på www.norden.org.

Kung Carl XVI Gustafs
Jubileumsfond för
Ungdom i Sverige

Ändamål
Fonden riktar sig till ungdomar och verksamhet för ungdomar. Villkor för an
sökan är att projektet ska vara arrangerat för ungdomar, genomföras i Sverige
och vara något utöver den vanliga verksamheten. Detta innebär att bidrag inte
delas ut till löpande verksamhet eller för läger.

Ansökan
Scoutkårer sänder in ansökan till Scouterna, Box 420 34, 126 12 Stockholm,
tfn 08-568 432 00.

17
Barn och ungdomar med funktionshinder
Första Majblommans
riksförbund

Ändamål
Majblommans pengar går till att göra livet lättare för barn och ungdomar upp
till 18 år som har det besvärligt på grund av sjukdom, handikapp eller sociala
problem. Du kan söka bidrag för enskilda barn samt till skolprojekt eller andra
lokala projekt. Bidragen delas alltid ut med hänsyn till barnets bästa. Du söker
hos den Majblommekommitté som finns på din ort, eller närmast dig.

Ansökan
Ansökan skickas på rekvirerad blankett till den Majblommekommitté som finns
närmast din bostadsort. Om du inte har adressen skickar du ett mail till
info@majblomman.se och berättar var du bor, så skickar de adressen.
Majblommans Riksförbund, tfn 031-60 68 90 eller www.majblomman.se.

Stiftelsen
Sven Jerrings fond

Ändamål
Stiftelsen Sven Jerrings fond har till syfte att främja vård, utbildning, forskning
m.m. till hjälp åt barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Fonden
delar ut verksamhetsanslag till institutioner och organisationer som har sin
verksamhet inriktad på sådana barn. Fonden delar också ut resestipendier som
är avsedda att möjliggöra specialstudier för yrkesgrupper som är inriktade på
dessa barns vård, fostran och utbildning. Individuella stipendier för utbildning
och studieresor inom handikappvård eller undervisning söks i mars och anslag
till organisationer och föreningar i september.

Ansökan
Information om fonden, ansökningstider och blanketter finns på
www.jerringfonden.org. Ansökan skickas till Stiftelsen Sven Jerrings Fond,
Box 12851, 112 98 Stockholm, tfn 08-91 10 01.

18
Diverse
Flottans Ungdomsfond

Ändamål
Fondens ändamål är att ”främja intresset för och kunskapen om marinen, sjöfarten och sjösporten bland svensk ungdom”. Bidrag har hittills endast utgått till
organisationer, sammanslutningar etc. (ej enskilda personer).

Ansökan
Bidragsansökan bör innehålla uppgifter om mottagaren (organisationens namn,
antal medlemmar, verksamhet och dess omfattning, styrelse och stadgar m.m.),
hur bidrag avses användas och övriga uppgifter som kan vara av värde för beslut
i frågan. Ansökan skickas till Utbildning & Övningsavdelning, Marincentrum,
130 16 Hårsfjärden.

Petrus och Augusta
Hedlunds stiftelse

Ändamål
Att prioritera projekt som innebär initiativ till ökat ansvar för asylsökande och
flyktingar. Bidrag utgår inte till sådan verksamhet som finansieras huvudsakligen
med kommunala eller statliga medel, ej heller till res- eller konferenskostnader.
Privatpersoner kan inte söka bidrag från stiftelsen.

Ansökan
Speciella ansökningsformulär finns inte. Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse,
Box 6005, 162 06 Vällingby, info@hedlundsstiftelse.se

Insamlingsstiftelsen
Jesper Hansens
Minnesfond

Ändamål
Stiftelsen lämnar en gång årligen bidrag till enskilda personer, föreningar,
företag, myndigheter eller institutioner samt anställda i dessa för att tillgodose
följande ändamål:
• Förhöjande av medvetandegraden och kunskapsnivån om barns agerande i 		
stads- och naturmiljö för att förebygga försvinnanden.
• Utveckling av spaningssystem och rutiner vid barns försvinnanden.
• Verkande för förbättrad tillgång till ändamålsenlig utrustning hos såväl
allmänna som enskilda organisationer och företag, vilka är engagerade vid 		
barns försvinnanden.

Ansökan
Ansökan görs en gång om året (under våren) till stiftelsen, c/o Advokatfirman
Glimstedt, Advokat Johan Rappmann, Box 2259, 403 14 Göteborg.
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MER INFORMATION
Allmän scoutverksamhet
Svensk stipendieförmedling informerar att ”Fonder och stipendier i Sverige” innehåller över 1600 fonder och
stiftelser. Företaget ger också ut en bok med tips om hur du som vill åka utomlands och plugga kan söka bidrag.
Svensk Stipendieförmedling, tfn 0528-722 50, E-post stipendieformedling.svensk@telia.com
hemsida www.stipendieform.se/

Stora Fondboken
Stora Fondboken är ett uppslagsverk med information om en mängd fonder och stipendier. Företaget erbjuder
också CD-ROM skivor och datasökningar.
Stöd och Stipendier AB, tfn 08-717 25 80. E-post: lars@sosab.se, hemsida www.sosab.se

Stipendiehandboken
Stipendiehandboken av Lennart Elbe och Rune Nilsson ger dig konkreta tips på vad du ska tänka på när du söker
bidrag från fonder och stiftelser.
Förlags AB Björnen, tfn 0243-605 00, e-post: be@bjornen.se, hemsida www.bjornen.se

