har ledigförklarat 2019 års stipendier ur

Raoul Iseborgs minnesfond
Disponibelt belopp är 4000:-. Ändamål som kan understödjas: se nedanstående stadgar.
Utlysning görs i år via e-mail och på vår hemsida samt, för de medlemmar som vi inte når via
e-mail, via pappersbrev. Obs ansökningstiden!
***
Ansökan (högst en A4-sida) sänds via e-post till fonder@bsis.org eller i pappersbrev till
Botaniska Sällskapet i Stockholm
c/o Gudmundson
Önskegången 71
135 54 TYRESÖ
***
Ansökan skall vara Botaniska sällskapet tillhanda senast den 20/3 2019.
Av ansökan skall framgå:
o Personuppgifter
o Beskrivning av projektet
o Sökandens kvalifikationer
o Möjligheter att genomföra projektet vid mindre tilldelning än sökt belopp.
-------------------------Stadgar för Raoul Iseborgs minnesfond
§1 Stipendier ur Raoul Iseborgs minnesfond ges som bidrag till floristiska och
växtgeografiska undersökningar inom Sverige, oavsett växtgrupp. I första hand bör
undersökningar inom landskapen Södermanland och Uppland stödjas.
§ 2 Ur fonden utdelas vartannat år ett eller flera stipendier på tillsammans högst 4 000 kr. Ej
utdelade medel läggs till kapitalet.
§ 3 Stipendiet ledigförklaras av Botaniska Sällskapets styrelse senast 31 januari det år
stipendiet avses att delas ut. Tillkännagivandet ska ske på ett sådant sätt att det når
Sällskapets alla medlemmar. Ansökningar behandlas av Sällskapets styrelse och beslut
om stipendiat/stipendiater fattas vid protokollfört sammanträde. Fattat beslut tillkännages
vid vårens tredje sammankomst, dock senast den 1 maj.
§ 4 Stipendiat är skyldig att före kalenderårets slut redogöra för undersökningens förlopp och
resultat. Redovisning ska göras skriftligt till Sällskapets styrelse och som föredrag vid
medlemsmöte.
§ 5 Fondens medel placeras på räntebärande bankkonto. När tillgångarna är uttömda avgör
Sällskapets styrelse om fonden ska avvecklas eller tillföras ytterligare medel.
Stockholm den 6 mars 2003
-------------------------●

Sällskapet ansvarar för ytterligare tre fonder som syftar till att på olika sätt stödja
botanisk verksamhet inom Sällskapets geografiska område:
○ Solviksfonden

○
○
●

Margit och Olof Molins fond
Adolf Hafströms fond

Stadgar för samtliga fonder hittar du på www.bsis.org (välj “Fonder” i menyn).
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