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1 (3) ANSÖKAN OM BIDRAG UR SAMFOND FÖR 
SKOLÄNDAMÅL 
Grupper av elever eller klasser 

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns dataregister enligt dataskyddsförordningen.
För ytterligare information se Köpings kommuns hemsida.

Klass eller grupp 
Skola 

Klass Antal elever 

Kontaktperson (sökande) 
Efternamn Förnamn 

Adress Telefon dagtid Mobiltelefon 

Postadress E-postadress

Om du vill ha pengarna insatta direkt på ett bankkonto behöver vi följande uppgifter: 
Bank Clearingnummer Kontonummer 

Ansökan om bidrag (beskriv aktiviteten på sidan 2) 
Beräknad totalkostnad Jag/vi ansöker om ett bidrag på 

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

Underskrift 

Sista ansökningsdag är den 15 mars för våren och den 15 oktober för hösten. 

Blanketten skickas till 
Köpings kommun 
Barn & Utbildning, premie- och stipendienämnden 
731 85 Köping  

Observera att nämnden kan komma att begära in en redogörelse för aktiviteten efter utbetalt bidrag. 
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Beskrivning av aktivitet (bidrag ges endast till aktivitet/resa utanför skoltid) 
Beskriv vad ni ska göra och ange typ av aktivitet, datum/tid för aktiviteten (klockslag ska anges om aktiviteten är på en skoldag), beräknad 
kostnad (specificera olika kostnader): 
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STADGAR för Köpings kommuns Premie- och Stipendiefond, samfond för skoländamål 
 
1 Fonden utgör en samfond enligt Kungl. Kammarkollegiets beslut den 14 september 1977 och är bildad genom 

sammanläggning av dels följande fyrtiosex fonder:  
 
Agnes och J.A. Ahlbergs premiefond, Anna Katarina Anderssons från Ragne fond för beklädnad av behövande skolbarn, 
Gustaf och Sara Anderssons fond, Johan Anderssons minne, Gerald Arpis minne, Barkéns donationsfond, Rektor M. 
Barkéns stipendium, Barnkrubbans medel, Prosten O.R. Bellanders fond, Maria och P.Gust. Berggrens donationsfond 
(till elever i slöjd i folkskola), Maria och P.Gust. Berggrens donationsfond (till elever i sameskolan), Gunnar Björkmans 
premiefond, Bosaeuska fonden nr 1, Bosaeuska fonden nr 2, Rudolf Bellanders minne, Tycho Bellanders minne, E.J. 
Carlssons premium, Georg Ekmans fond, Lage Ericsons minnesfond, Flickläroverkets stipendiefond, Rektor Einar 
Frodins stipendiefond, Johan Fredrikssons donation, Herman Hallbergs minnesfond, Hisinghs stipendiefond, Carl 
Hofgrens minne, Anna och Johan Janssons premiefond, Gerda Larssons fond, Lennqvistska stipendiefonden, 
Lundbergska stipendiet, Rektor M.P. Mattsons stipendiefond, Munktorpsskolans donationsfond, Musikpremiefonden, 
Lambert Nilssons premie- och gåvomedelsfond, Folkskollärare Georg Nissars stipendiefond, Lars Parks fond, Lovisa 
Sofia Petterssons donation, Reginafonden, Segelsällskapets premiefond, Skepparämbetets fond, Carl Starks fond 
inklusive Carl Starks räntefond, 1951 års studentfond, Sällskapet Tomtarnas gåvofond, Tant Maggies minne, Prosten 
Tengmans premiefond, Gustava Åhléns minnesfond, K.J. Österbergs minnesfond 
 
dels förutomvarande, premiefonden bildad 30 april 1971 genom sammanläggning av följande fonder:  
Grandelii fond, Besparade rektorslönefonden, Ö-medelsfonden, Urmakaren Golmodins fond, Anonyma gåvofonden, 
Femårsfonden, Besparade räntor, 1:a december-fonden, Arboga-Köpings järnvägsfond, Hisinghs fond, Köpings 
Arbetarföreningsfond, 1921 års stadsrevisorers fond, Wilhelm Schmidts fond, Stadsfullmäktiges premiefond, Doktor 
Gustaf Erikssons gåvomedelsfond 
 
och dels förutomvarande, stipendiefonden bildad 30 april 1971 genom sammanläggning av följande fonder: 
Klagodagskollekten 1, Klagodagskollekten 2, Hjelm & Wahlströms fond, Besparade fonderna, Wenströms fon, J.E. 
Jansson och Sofia Janssons minnesfond, Gåva 1931, Fruntimmers Skyddsförenings fond, Skiöldebrands fond till skolan, 
Tekniska skolans premiefond, KFUM:s fond, Apotekare Golmodins fond, Barklunds fond, P. Gust. Berggrens 
donationsfond. 

2 Fonden förvaltas av Köpings kommunstyrelse. 

3 Av årliga avkastningen skall 1/10 läggas till kapitalet. 

4 Återstående del av avkastningen skall av Barn- och Utbildningsnämnden utdelas till förmån för eleverna vid skolväsendet 
i kommunen, företrädesvis för: 
 
a) Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärt flit. 
b) Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik 
eller idrott. 
c) Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola. 
d) Hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands. 
e) Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt 
ändamål. 

5 Avkastningen får inte användas för ändamål, som skall tillgodoses med uttaxerade medel. 

6 Avkastning, som inte används, reserveras för utdelning under kommande år. 

7 Vid disposition av avkastningen bör hänsyn tagas till föreskrifterna i urkunderna för de i fonden ingående donationerna, i 
den utsträckning som finnes lämpligt. 

8 För fonden skall uppläggas donationsbok, innehållande förteckning över de donationsfonder som ingår i densamma, och 
för fonden antagna stadgar. 
Varje år bör, vid medelsutdelningen eller eljest, på lämpligt sätt bekantgöras, vilka donationsfonder som ingår i fonden. 
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