
STIFTELSEFÖRORDNANDE 

Undertecknade stiftare beslutar härmed att bilda, Insamlingsstiftelsen Anna Melinders minnesfond 

för unga triathleter, att såsom självständig stiftelse främja följande ändamål:  

Stiftelsen ska, med stöd av insamlade medel, verka för att främja och stödja unga triathleter i sitt 

idrottande. Mottagare av ekonomiskt stöd från stiftelsen ska vara triathlet mellan 8-23 år vara 

medlem och verksam inom en klubb ansluten till Svenska triathlonförbundet. Även klubbar och 

enskilda ledare som tränar triathleter i åldern 8-23 år inom en klubb ansluten till Svenska 

triathlonförbundet ska kunna motta ekonomiskt stöd. 

Stiftelsen ska tillgodose sitt ändamål genom att ge årliga bidrag till individer, klubbar och projekt som 

utför arbete som kommer de ovan angivna destinatärerna tillgodo. Stiftelsen kan även ge stipendier 

direkt till enskilda triathleter för att stödja deras utveckling. 

Stiftelsen ska verka för att erhålla frivilliga bidrag och donationer. 

De medel som inflyter ska bilda en självständig förmögenhet som främjar det ovan nämnda 

bestämda och varaktiga ändamålet. Medlen ska förvaltas av styrelsen i överensstämmelse med 

stiftelsens stadgar. Styrelsen skall inledningsvis bestå av: 

(i) Håkan Melinder, Barn- och ungdomstränare Väsby SS Triathlon 

(ii) Kajsa Andersson, Barn- och ungdomsansvarig Svenska Triathlonförbundet 

(iii) LindaKatarina Ek, Barn- och ungdomstränare IK Fyris Uppsala Triathlon 

(iv) Lena Ylitalo, Huvudsimtränare Väsby SS Triathlon 

(v) Henrik Jansson, Barn- och ungdomstränare Väsby SS Triathlon 

Denna styrelse åtager sig att ta emot pengar för förvaltning i enlighet med denna stiftelseurkund. 

För tillsyn av ändamålets uppfyllande och förvaltningen i övrigt skall finnas en kvalificerad revisor. 

Denna utses för ett verksamhetsår i taget av styrelsen. 

Stiftelsen bildas genom undertecknande av denna handling och genom av oss upprättat upprop som 

tillkännages på Väsby SS Triathlons hemsida.  

Stiftelsen skall ha följande stadgar: 

  

STADGAR 

  

1. Stiftelsens namn ska vara Insamlingsstiftelsen Anna Melinders minnesfond för unga triathleter.  

2. Stiftelsens ändamål ska vara verka för att främja och stödja unga triathleter inom Sverige i sitt 

idrottande. 

3. Styrelsen ska fortlöpande bedriva såväl en generellt som en selektivt inriktad insamlande 

verksamhet. 



4. Stiftelsen ska ha egen förvaltning. 

5. Styrelsens skall bestå av minst två och högst fem ledamöter varav en ska utses som ordförande. 

Håkan Melinder ska så länge han själv vill, alltid vara med i styrelsen. Styrelseuppdragen ska gälla tills 

vidare utan bestämd mandattid. Vid ledamots eller suppleants avgång utses efterträdare av Väsby SS 

Triathlons styrelse. Vi tillsättning av styrelsen ska om möjligt representationen från Svenska 

Triathlonförbundet och i vart fall två olika triathlonklubbar inom Sverige behållas. 

6. Stiftelsen ska ha sitt säte i Upplands Väsby. 

7. Stiftelsen ska ha en kvalificerad revisor. 

 8. För stiftelsen ska föras erforderliga räkenskaper. Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens 

förvaltningsberättelse tillsammans med ekonomisk redovisning för föregående verksamhetsår ska 

senast den 31 mars överlämnas till stiftelsens revisor, vilken inom en månad skall upprätta 

revisionsberättelse. 

Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse ska i laga ordning överlämnas till 

Länsstyrelsen i Stockholms län. 

9. Stiftelsens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.  

10. Till styrelsen kan komma att utgå skälig ersättning för med styrelseuppdraget förenade 

kostnader. En revisor ska för sitt uppdrag erhålla skäligt arvode. 

 

 

Väsby den 18 oktober 2016 

 

 

Håkan Melinder   Henrik Jansson 

  

 

 

 

 


