1 § Namn på stipendiefonden: ”Jan Carlsons minnesfond”.
2 § Syfte för stipendiefonden: att dela ut stipendier till Jan Carlsons minne.
3 § Kvalificerade kandidater: Stipendier delas ut till en person – eller om ekonomin tillåter det
flera personer – som ideellt och föredömligt har verkat för Klimataktion och/eller föreningens
hjärtefrågor, i Jan Carlsons anda. Stipendiaten behöver inte vara medlem i Klimataktion, men blir
hedersmedlem i och med accepterandet av stipendiet (se 4 § Utdelningsform).
4 § Utdelningsform: Stipendierna utdelas i form av utbildningsstipendier. Dessa beskattas inte
för mottagaren och belastas heller inte med sociala och/eller andra avgifter för Klimataktion.
Stipendiet innefattar även ett diplom utformat av konstnär/designer och ett hedersmedlemskap i
Klimataktion. Hedersmedlemskapet innebär att det innevarande året och ett efterföljande år är
kostnadsfria för stipendiaten. Därefter väljer personen själv om hon/han vill fortsätta vara medlem
och betala den ordinarie medlemsavgiften. Tidigare stipendiater får alltid inbjudan till minnesfondens stipendieutdelningar, oavsett om personen är aktiv medlem i Klimataktion eller inte.
5 § Nominering och beslut: Medlemmar i Klimataktion kan nominera personer för stipendierna
och en kommitté med 3-4 medlemmar tar beslut om vem/vilka som får stipendier.
6 § Nomineringsperiod: Nomineringar skall inkomma senast 1 månad före stipendieutdelning.
7 § Val och nominering av kommittémedlemmar: Kommittén väljs på Klimataktions årsmöte,
för nästkommande period, förutom första året då riksstyrelsen väljer kommitténs medlemmar.
Nominering av kommittémedlemmar görs av innevarande års valberedning för riksstyrelsen.
Kommitténs medlemmar kan inte själva få stipendium under det år då de sitter i kommittén.
8 § Utdelningsdatum: Stipendierna delas ut under en ceremoni i samband med Klimataktions
årsmöte.
9 § Finansiering: Som grundbult för minnesfonden används de medel som skänkts till
Klimataktion i samband med Jan Carlsons frånfälle.
10 § Utdelningspolicy: 10 procent av minnesfondens behållning används för stipendier årligen.
11 § Information och refinansiering: Information om minnesfonden och dess syfte skall lämnas i
olika sammanhang: på Klimataktions webbplats, i samband med utskick av inbetalningsavi för
medlemsavgiften och i andra sammanhang där så är lämpligt. Då informeras även om möjligheten
att ge gåvor till minnesfonden, för att bibehålla fondens medel på en lämplig nivå.
12 § Administration och redovisning: Minnesfondens medel hålls separat från Klimataktions
övriga ekonomi och en redovisning av fonden och dess verksamhet ges i Klimataktions årliga
verksamhetsberättelse. Minnesfonden skall inte ligga i en stiftelse, då det är ekonomiskt och
administrativt ofördelaktigt, utan hanteras istället som en separat del av Klimataktions verksamhet.
13 § Upplösning: Beslut om upplösning av minnesfonden tas av Klimataktion på två på varandra
följande årsmöten. Anledning till en sådan upplösning kan exempelvis vara en sammanslagning av
föreningen med annan miljö-/klimatorganisation eller nedläggning av Klimataktion.
14 § Plats och datum för minnesfondens instiftande: Stockholm, den 10 december 2012.

Bilaga: Bakgrund/Historik för Jan Carlsons ideella engagemang.
Frågor ställs till Nomineringskommitténs kontaktperson: Anders Berndes, 0707-619 607

