
Västerbottens Spelmansförbund inrättade 1962 Ester och Jon-Erik Östs minnesfond. Syftet 
med fonden är att främja folkmusikintresset bland yngre spelmän inom förbundets 
verksamhetsområde. Stadgarna har ändrats två gånger sedan starten. 

 
STADGAR FÖR ESTER OCH JON-ERIK ÖSTS MINNESFOND 
(Beslut på VSF halvårmöte 2012-09-29 och årsmöte 2013-02-23) 
Tidigare regler från 1999 upphör därmed att gälla 

§1  
Fonden är skapad till minne av riksspelmännen Ester och Jon-Erik Öst och förvaltas av 
Västerbottens Spelmansförbund. 

§2 
Fonden utgörs av gåvor från föreningar och enskilda personer. Ändamålet är att främja 
folkmusiken i Västerbotten med riktning och betoning mot ungdom och ungdomsverksamhet. 
Fonden skall årligen utge stipendium, såvida inte hinder föreligger enligt § 5. Fonden kan 
under ett verksamhetsår utge flera stipendier. 

§3 
Fonden kan utge stipendium till enskilda eller föreningar/organisationer. Om stipendium utges 
till enskild person skall denne vara medlem i Västerbottens Spelmansförbund. Om stipendium 
utges till förening eller organisation skall dess verksamhet ligga i Västerbottens län. 

§4 
Styrelsen för Västerbottens Spelmansförbund är beslutande organ för utdelning av stipendier. 

§5 
Fonden kapital ska placeras med låg riskexponering, men med möjlighet till god avkastning. 
Per 2013-02-23 är fondens behållning 43,520:90 (aktuellt värde). Styrelsen har rätt att 
maximalt använda medel ur fonden ner till 90 % av aktuellt värde. Fondens värde bör heller ej 
överstiga 110 % av aktuellt värde. 

§6 
Medel ur fonden utdelas i form av stipendium på maximalt 2,000 kr per stipendiemottagare 

§7 
Förslag på nominering av stipendiat eller enskild ansökan från medlem skall göras till 
styrelsen senast den 31 december, för att utdelas kommande verksamhetsår. Saknas 
nomineringsförslag och/eller ansökan utser styrelsen ensamt lämplig kandidat. Styrelsens 
beslut skall delges kommande årsmöte. 

§8 
Vid fråga om omdisponering eller upplösning av fonden erfordras 2/3 majoritet vid beslut av 
två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara årsmöte. 

§9 
Fondens tillfgångar tillfaller förbundet vid upplösning 

§10 
Tillägg och ändringar av dessa stadgar beslutas i enlighet med §8 


