
Den Goda Jorden ideell förening förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationer. 
Föreningen arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid. 

Anders Stenströms minnesfond
2011.12.15

Bakgrund

Den Goda Jordens styrelse beslöt 2008-12-05 att inrätta en fond till Anders Stenströms minne. Anders var 
initiativtagare till att den ideella föreningen Den Goda Jorden bildades. Grundplåten till fonden var det 
pris på 5 000 kr som föreningen tilldelades 2008 av Hallands Naturskyddsförening. Senare har fondens 
kapital ökat genom gåvor som kommit in. Ytterligare gåvor till fonden kan sättas in på föreningens 
bankgiro 5365-3283. 

Fondens ändamål

Fondens ändamål är att med ekonomiska medel dels uppmuntra, dels stödja personer eller organisationer 
som i föreningens anda förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers 
mat- och energiproduktion och som arbetar för att skydda åkermark från att blir förstörd för all framtid. 

• Belöningar ur fonden kan tilldelas personer eller organisationer som ett erkännande för viktiga 
insatser i föreningens anda. Föreningens styrelse beslutar om mottagare. Motiverade förslag till 
mottagare kan inges till styrelsen från enskilda medlemmar.

• Personer, gärna yngre, eller organisationer kan söka anslag ur fonden för t.ex. forskning, 
faktasammanställningar, publicering av resultat, informationsmaterial/informationsåtgärder, aktivt 
arbete i samband med kommunala eller regionala plandokument.

Fondens förvaltning

Fonden förvaltas av Den Goda Jordens styrelse, som årligen beslutar om hur mycket av fondens medel 
som kan delas ut. Den årligen avsatta summan kan delas mellan flera sökande. Om familjen Stenström 
inte är representerad i Den Goda Jordens styrelse skall  familjen utse en representant som deltar i beslut 
rörande fonden. Fonden skall granskas av föreningens revisorer. Dess tillgångar skall  framgå av den Den 
Goda Jordens ekonomiska redovisning. Utdelade medel skall framgå av Den Goda Jordens 
verksamhetsberättelse.

Utdelning ur fonden sker i samband med föreningens årsmöte i mars månad varje år. 

Ansökningar om projektmedel och/eller förslag på kandidater till belöningar skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 15 januari 2012. I ansökan om projektmedel – på fondens blankett nedan - skall finnas en 
tydlig beskrivning av vad man vill använda sökta medel till och en beskrivning på hur man kommer att 
redovisa uppnådda resultat. För beviljade projektmedel utbetalas 80 % vid projektets start och resterande 
20 % när projektet slutredovisats till föreningen. Avbryts projektet eller om det inte slutredovisas skall 
utbetalda medel återbetalas till föreningen.
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Anders Stenströms minnesfond
Ansökan om projektmedel

                                         
Kontaktuppgifter    Inkom:

Sökande:
Förnamn                            Efternamn

Organisation:Organisation:

Titel (ev), typ av examen, yrke, studerandeinriktning: Ev. Administrativ enhet (medelsförvaltare)Ev. Administrativ enhet (medelsförvaltare)

Födelsedatum:

Adress: Postnummer: Postadress:

Telefon:                           Mobil: E-post:E-post:

Projektinformation

Projekttitel:

Projektets syfte:

Medfinansiärer och/eller egen arbetsinsats:

Beräknad projektstart:                                                     Projektslut:                                                                                    

Sökt belopp, inkl ev moms (SEK): 

Till vad skall sökta medel användas:

Hur kommer projektets resultat att redovisas:

Det är en styrka för ansökan – och underlättar Den Goda Jordens bedömning – om uppgifter specificeras 
i bilaga avseende: Den sökandes (CV) bakgrund och intressen, projektets uppläggning/plan, hur 
uppnådda resultat skall redovisas samt projektbudget.

Härmed försäkras att de i ansökan lämnade uppgifterna är med verkligheten överensstämmande och att de 
beräknade summorna är fastslagna med vederbörlig noggrannhet: 

Underskrift

Sökande   Ort & datum

Insändes till:
Den Goda Jorden
c/o Berte Museum 
311 67  SLÖINGE             eller per e-post:  info@dengodajorden.se
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