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Handläggare Datum Diarienummer 
Wennmark Ewa 2017-03-17 1FN-2017-0068 

Idrott- och fritidsnämnden 

Fördelning av fondmedel ur Samstiftelsen Barnens Dag och 
Samstiftelsen för skollovskolonier 2017 

Förslag till beslut 
Idrotts-  och fritidsnämnden föreslås besluta 

att tilldela föreningen Bolivia Chasqui ett sammanlagt belopp av 20 300 kronor för 
sommarlovsaktiviteter i juni och juli 2017, 13 600 kronor från Stiftelsen Barnens dag och 
6 700 kronor från Samstiftelsen för skollovskolonier. 

Sammanfattning 

Idrotts- och fritidsnämnden har i uppdrag att fördela medel ur Stiftelsen Barnens Dag och 
Samstiftelsen för skollovskolonier till barn- och ungdomsaktiviteter under sommarlovet 2017. 

Stiftelsen Barnens Dag har som ändamål att stödja "klena och på annat sätt behövande barn 
genom främjande av den verksamhet som i form av idrott, gymnastik, bad och 
friluftsaktiviteter bedrivs på fastigheterna Pilsboda 1:1 och Torsborg 13:1 i Sigtuna kommun" 

Samstiftelsen för skollovskolonier har som ändamål att "utdela bidrag till verksamhet som ger 
barn i skolåldern boende i Uppsala kommun möjlighet att vistas på landet en viss tid under 
sommarlovet". 

Stiftelsen Barnens Dag har 2017, 13 600 kronor att fördela. 
Samstiftelsen för skollovskolonier har 2017, 6 700 kronor att fördela. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har gett idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att fastställa fördelningen 
av medel ur fonderna. Först därefter kan pengar rekvireras från kommunledningskontoret och 
utbetalas till föreningarna. 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



Alla ideella föreningar inom Uppsala kommun som bedriver barn- och ungdomsverksamhet 
under sommarlovet på Pilsbo ändamål har möjlighet att ansöka om fondmedel. 

I år har endast en förening ansökt om fondmedel från Stiftelsen Barnens dag och 
Samstiftelsen för skollovskolonier till en sammanlagd summa av 36 350 kronor. 

Stadsbyggnadsförvaltning föreslår idrotts- och fritidsnämnden att ut Stiftelsen Barnens dag 
tilldela 13 600 kronor och ur Samstiftelsen för skollovskolonier tilldela 6 700 kronor till 
föreningen Bolivia Chasqui för deras sommarlovsaktiviteter på Pilsbo under perioden 26 juni 
— 21 juli 2017. Bolivia Chasqui bedriver till stor del sin verksamhet i utsatta områden såsom 
Stenhagen och Flogsta och planerar i år att 30 barn kommer att närvara. 

Till grund för denna bedömning är att Bolivia Chasqui gör en betydelsefull insats för barn i 
utsatta områden. Genom att ha låga kostnader så välkomnar de barn och unga från 
ekonomiskt utsatta familjer och dätnied motarbetar utanförskap och möjliggör därför för 
utsatta barn och ungdomar till minnesvärda dagar i lantlig miljö. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Josefine Ahrman 
Avdelningschef för idrott och fritid 



Pilsbo fondpengar - År 2017 
ETN007, Bolivia Chasqui 

Ange typ av verksamhet, samt vilken målgrupp som ni riktar verksamheten mot 

Planerad verksamhet* 

Verksamhet planerar som alla år föreningen gör sin friluftsaktiviteter för barn och ungdomar v,25 v 26 och vecka 29 total 30 
ungdomar kommer att delta i aktiviteter i Pilsbo, i olika aktiviteter som fotboll, olika lekar, kontakt med naturen 

Datum då lägret beräknas påbörjas i formatet AAAA-MM-DD 

Startdatum * 2017-06-26 

Datum då lägret beräknas avslutas i formatet WA-MM-DD 

Slutdatum * 2017-07-21 

Beräknat antalet lägerdagar 

Antalet lägerdagar* 15 

Beräknat antal deltagare i åldern 6-15 år 

Antal deltagare * 30 

Hyreskostnad för lägret i Pilsbo 

Hyreskostnad 10350,00 

Kostnad för ledare på lägret. Ideella ledare beräknas till 100 kr/timma 

Ledare 24000,00 

Materialkostnader för lägret 

Material 3000,00 

Övriga kostnader för lägret (specificiera dessa på nästa fråga) 

Övrigt 5000,00 

Specificiera samtliga kostnader 

Kostnadspecifikation 

Hyra Pilsbo 10350 
Ledararvode 6 st ( Ungdomar) 24000 
Material 3000 
Transport 5000 

Beräkna hur mycket avgifter ni får in från deltagarna på lägret 

Deltagaravgifter 6000,00 



Andra bidrag och intäkter till lägret 

Externa intäkter 0,00 

Föreningens egen kontanta insats i lägret 

Egen insats 0,00 

Ansökt bidragsbelopp för lägret 

Bidrag 36350,00 

Namn: jose vargas 
E-post: 

Tfn, dag: 0705184704 
josevarg_as@hotmail.com  



Förening Bolivia Chasqui 
Box 26041 
75026 Uppsala 
Org.nr 817603-1030 

Komplettering Pilsbo 

Kulturföreningen Bolivia Chasquis verksamhet består till största del av dans och 
kulturell verksamhet. 

Vi har funnits i 30 år och vi har ungdomar som vuxit upp i föreningen sen dom var 
barn. Majoriteten av våra medlemmar består av ungdomar och barn. Vi har flera 
familjer som består av ensamstående mödrar med flera barn och för dessa är vår 
verksamhet många gånger som en extra familj och en stor trygghet. Under alla år vi 
har funnits har vi haft hundratals ungdomar som passerat och som idag kan komma 
fram och tacka för att det har fått chansen att vara en del av föreningen. 

Vi har ungdomar som valt bort droger när de hittat en plats hos oss, vi har hjälpt barn 
och ungdomar att hitta sin identitet och en trygghet. Vi har varit där för barn som har 
känt stor utanförskap och mobbing i skolan eller barn som far illa i hemmet! I vår 
förening har alla varit välkomna. 

Aktiviteterna består av fritidsliknande verksamhet flera kvällar i veckan med fotboll, 
filmvisningar, dataspelskvällar och dansträningar. På helger bedrivs cafaräffar, sy 
cirklar och matlagningscirklar. 

Pilsbo 

Under sommarlovet är höjdpunkten av alla våra aktiviteter Pilsbo, där många 
familjer ansluter sig. Vi har ungdomar som jobbar och organisera olika aktiviteter för 
barn och ungdomar tillsammans med föräldrar. 

Vi planerar att ha verksamhet i Pilsbo vecka 25, 26 och 29 med olika 
friluftsaktiviteter. 

Friluftsaktiviteter, fotboll, olika lekar, kontakt med natur, gemensam matlagning osv. 

Målgrupp er 

Barn och ungdomar som aldrig får sommarlov från skolan för att föräldrar måste 
arbeta och som aldrig har möjlighet att åka iväg på aktiviteter på fritiden. 
Ensamstående mammor med deras barn. Men aktiviteten är öppen för alla. 
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Stiftelseförordnande  

Ber il Alm) (Ulla Hallbäck 

(Karl- erhard Korse) • Ulla Lindh) 

PL-</ 

, p 

(Karl Söderberg) 
Ordförande / 

BARNENS DAGS FÖRENING I UPPS 

›ir)nr. ItnrAt.41!ble.,T\in,71 er: 

1. Barnens Dags Förening i Uppsala förordnar härmed i anledning 
av. föreningens upplösning att, följande i.  punkten 2 angiven 
egendom skall förvaltas som en självständig förmögenhet för 
att med avkastningen av denna - och eventuellt senare tillkom-
mande - egendom  stödja  klena och på annat sätt behövande barn 
genom främjande av den verksamhet som i form  _av idg6ff;1 gyItiästik, 
bad och friluftsaktiviteter bedrivs pkfastigheterna Pilsboda 
1:1—o•Eh—röfåt-o—fel371711-51-9-färä - k-örilmun. 

2. pen av stiftelseförordnandet omfattade egendomen utgörs av 
dels på konto 4 760 057-2 hos Upsala Sparbank innestående 
medel, dels ock fordran på 390 000 kr gentemot Uppsala kommun 
enligt revers 1970-01-01. 

Stiftelsens namn  

. 3. Den av föreningen enligt punkten 1 grundade stiftelsen skall 
benämnas Stiftelsen Barnens Dag 'i Uppsala. 

Förvaltning  

4. Förvaltningen av stiftelsens angelägenheter skall handhas av 
Uppsala kommun. 

Förvaltningen och granskningen därav skall vara underkastad 
de föreskrifter som vid varje tid gäller beträffande kommunens 
fondförvaltning. Detta innebär att förvaltningsföreskrifterna 
får ändras, upphävas eller kompletteras på sätt. det.förvaltan-' 
de organet finner lämpligt, dock endast i den mån detta inte 
innebär att förvaltningsföreskrifterna därefter står i strid 
med:bestämmelserna i punkten 1 ihdenne stiftelseurkund. 

Tillsyn  

5. Stiftelsen skall inte stå under tillsyn av myndighet enligt 
därom gällande lagstiftning. 

Uppsala den 28 oktober 1986 

(Birg t Hedén) 

(Anders LUndb 

1 

(So ja 54öholm 



REGISTRERINGSBEVIS 

STIFTELSE 

Registreringsdalum 

2000-12-15 
Akinummer 

1948 
Sida 

1 
Inkomstdag för anmålan 

2000-03-31 
Ulskrifidalumftid 

2001-01-08, 10.25 
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LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

Org.nummer: 

Namn: 

Adress: 

Telefon: 

Säte: 
Registreringslän: 

Anmärkning: 

817605-9775 

Samstiftelsen för skollovskolonier 

c/o Uppsala kommun 
Box 216 
751 04 UPPSALA 

018-270000 

Uppsala län (C) 
Uppsala län (C) 

FÖRVALTARE 
Uppsala kommun, Box 216, 751 04 UPPSALA, 018-270000 

SÄTE FÖR FÖRVALTARE 
Uppsala län (C) 

ÄNDAMÅL 
Utdela bidrag till verksamhet som ger barn i skolåldern boende i Uppsala 
kommun möjlighet att vistas på landet en tid under sommarlovet. 

RÄKENSKAPSÅR 
Kalenderår 

************** Ovanstående registreringsbevis är utfärdat av ********** 
Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen i Uppsala län 
Postadress: 751 86 Uppsala Besöksadress: Hamnesplanaden 3 

Telefon: 018 - 19 50 00 Telefax: 018 - 19 52 01 Postgiro: 6 88 03-6 
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