Kappseglingsstipendier ur
Runmarö Yacht Club’s Stipendiefond
Statuter
Under Runmarö Yacht Club’s årsmöte den 6 april 2007 fick styrelsen i uppdrag att bilda en stipendiefond,
ur vilken stipendier årligen kan utdelas till föreningens ungdomar. Som ett resultat av detta instiftades
”Runmarö Yacht Club’s Stipendiefond”, vars ändamål och statuter stadgas i det följande.

§ 1 Syfte och ändamål
Syftet med Runmarö Yacht Clubs Stipendiefond är att främja och stödja RYC’s ungdomar och deras
kappseglingssatsningar. Stipendiefonden riktar sig främst till unga lovande ungdomar och deras deltagande
i olika kappseglingar för RYC’s räkning, både på hemma- och bortaplan, inom ramen för sin
kappseglingssatsning.
Ändamålet med stipendiet är att utgöra ekonomiskt bidrag till stipendiaten i samband med
kappseglingsutövandet, exempelvis avseende startavgifter och materialkostnader.

§ 2 Stipendiat
Till stipendiat utses en person som, inom ramen för sin kappseglingssatsning och kappseglingsutövande i
övrigt, har RYC som moderklubb för sin kappsegling eller, då kappseglingsutövandet sker med annan än
RYC som moderklubb, ändå kan anses ha en nära anknytning till RYC och dess verksamhet.
Stipendiaten skall som mest ha fyllt 20 år under året för stipendiets utdelande.

§ 3 Förslag till stipendiat
Förslag till stipendiat kan lämnas av vem som helst och kan även sökas av behörig person.

§ 4 Stipendiets art
Stipendiet utgörs av en penningsumma om maximalt 10 000 kr.
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§ 5 Ansökan och utdelningstillfälle
Stipendiet utlyses för ansökan under mars månad. Sista ansökningsdatum är 31 maj. Stipendiat tillkännages
senast den 15 juni och stipendiet delas officiellt ut vid Runmarö Runts regattamiddag.

§ 6 Erhållande av stipendium
Den person, som under närmast föregående år erhållit Kappseglingsstipendium ur Runmarö Yacht Clubs
Stipendiefond, kan inte på nytt få stipendiet.
Utsedd stipendiat förbinder sig att senast den 31 december året för mottaget stipendium inge minst en
skriftlig berättelse om stipendiatens gångna kappseglingssäsong för publicering på RYC’s webbsida
(www.ryc.se).

§ 7 Förvaltning
Beslut om att stipendiet skall delas ut skall fattas av styrelsen för Runmarö Yacht Club.

§ 8 Stipendiekommitté
Beslut om stipendiat skall fattas av en av RYC´s styrelse särskilt utsedd stipendiekommitté. Kommittén
skall bestå av minst 4 personer.
Majoriteten av kommitténs medlemmar skall vara skilda från styrelseuppdrag inom RYC. Maximalt kan en
fjärdedel av kommitténs medlemmar inneha ett styrelseuppdrag inom RYC.
Stipendiekommitténs medlemmar väljs på en tid av 2 år och utses av RYC’s styrelse på förslag av
Stipendiefondens arbetsgrupp. Beslut gällande Kommitténs medlemmar skall fattas vid föreningens
konstituerande styrelsemöte.

Stockholm i mars 2008
Styrelsen för Runmarö Yacht Club
Gm
Carl Johan Hane

Jan Romson

Pär Johansson
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