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Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt att stödja vetenskaplig forskning
med anknytning därtill.

Utdelning från Stiftelsen
Stiftelsens styrelse sammanträder normalt en gång per år i mars – april, då även beslut om utdelning från Stiftelsen tas.
Landshövdingarna ombeds varje år att komma in med förslag på lämpliga mottagare av medel från Stiftelsen. Det
sammanlagda beloppet brukar röra sig om 300 000 kr. De projekt som tilldelas medel får mellan 10 000 och 30 000 kr.

Ansökningar till Stiftelsen
Hittills har ansökningsförfarandet gått via landshövdingarna, men tyvärr har ansökningarnas antal minskat med åren.
Konungen uttryckte ett starkt önskemål att Scouterna och Lions skulle inkomma med förslag till lämpliga mottagare av
medel från Stiftelsen. Konungen ansåg att Stiftelsen behöver förstärkning i ansökningsförfarandet. Under åren har
Scouterna för sin verksamhet erhållit medel. Lions har vid ett fåtal gånger fått bidrag. En förklaring är att Scouterna
arbetar med barn och ungdom, Lions med alla åldrar.
Jag ber Guvernörsrådets ordförande hjälpa distriktsguvernörerna att tillsammans med lokala klubbar komma in med
ansökningar. Mitt förslag är att varje distrikt inkommer med två ansökningar. På så sätt kan vi få geografisk spridning
och visa konungen att vi står upp för hela Sverige.
Ansökan kan gälla t.ex. invandrarungdomar, sportklubb, parasport eller annan förening. I något fall har även en person
”eldsjäl” erhållit medel.
Ur ansökan bör framgå följande:
Projekt: Mottagarens namn och kort vad gäller ansökan
Kontaktperson: Namn och kontaktuppgifter
Bakgrund: Information om mottagarens verksamhet
Syfte: På vilket sätt kan bidrag hjälpa sökande
Motivering: På vilket sätt kan ett bidrag göra skillnad
Observera att bidrag inte ges till administrativa kostnader.

Ansökningar skickas per e-post till undertecknad senast 15 januari 2018
Hans Catani
Gjuterivägen 4 E
761 40 Norrtälje
Tel. 070-738 57 00
E-post: hans@catani.se
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