STATUTER

FÖR

VÅGA VARA SNÄLLSTIPENDIET

Stipendiet är instiftat av Sagogränd AB (5563570570) med adress Sofielundsgatan 7, 753 23
Uppsala
§ 1 Syfte
I böckerna om Pelle Svanslös och hans vänner finns det en värdegrund som utgår ifrån alla
människors lika värde och att man inte behandlas efter vem man är utan efter hur man är och vad
man gör.
Stipendiet ska utgå från den värdegrunden och syftet med stipendiet är att till barn, i första hand i
åldern 06 år, förmedla att dessa principer är viktiga grundpelare i livet och leken.
§ 2 Stipendiat
Stipendiet delas ut för insatser som gjorts för att öka barns förståelse för allas lika värde och som
uppmuntran till att fortsätta med detta arbete.
Stipendiet delas ut till personer, grupper eller organisationer som på olika sätt har arbetat med att
utveckla barns förståelse för allas lika värde. Särskilt ska kommunala eller privata förskolor –
anställda, klasser eller organisationen – och personer knutna till dem uppmärksammas.
Personer eller organisationer med anknytning till Sagogränd AB kan ej utses till stipendiat.
§ 3 Stipendiets omfattning
Stipendiet delas ut årligen den 12 oktober, på Gösta Knutssons födelsedag, och omfattar en summa
motsvarande ett prisbasbelopp samt ett diplom.
Stipendiet kan delas ut till samma person, grupp eller organisation flera gånger, dock maximalt två år
i rad.
Eventuella skatter eller andra avgifter betalas av stipendiaten.
§ 4 Nominering
Nominering av kandidater till stipendiet görs till styrelsen för Sagogränd AB, senast 15 augusti varje
år. Av nomineringen ska framgå vem eller vilka som nomineras, samt skälen till detta.

§ 5 Beslut om stipendiat och stipendium
Beslut om vem eller vilka som ska erhålla stipendiet fattas av styrelsen för Sagogränd AB på
rekommendation av en jury som årligen utses av styrelsen. Juryn ska bestå av verkställande direktör
för Sagogränd AB och aktieägare i Sagogränd AB samt, om det finns organisationer som bidrar
ekonomiskt till stipendiet, utvalda representanter för dessa organisationer.
Beslut om att stipendiet ska delas ut fattas av styrelsen för Sagogränd AB.
§ 6 Ändringar i statuterna
Ändringar av statuterna får endast göras av styrelsen för Sagogränd AB.
§ 7 Nominering och utdelning 2014
Under år 2014 ska nominering av kandidater till stipendiet göras senast den 30 september och
utdelning av stipendiet sker den 22 oktober.

