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Idrott- och fritidsnämnden 

Fördelning av fondmedel ur Samstiftelsen Barnens Dag och 
Samstiftelsen för skollovskolonier 2018 

Förslag till beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta 

att tilldela föreningen Uppsala 4H krets ett sammanlagt belopp av 26 800 kronor för 
sommarlovsaktiviteter i juni 2018, 16 900 kronor från Stiftelsen Barnens Dag och 9 900 kr 
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 2018. 

Stiftelsen Barnens Dag har som ändamål att stödja "klena och på annat sätt behövande barn 
genom främjande av den verksamhet som i faun 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 2018, 16 900 kronor att fördela. 
Samstiftelsen för skollovskolonier har 2018, 9 900 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. 

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

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

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



I år har endast en förening ansökt om fondmedel från Stiftelsen Barnens Dag och 
Samstiftelsen för skollovskolonier till en sammanlagd summa av 27 535 kronor. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att ur Stiftelsen Barnens Dag 
tilldela 16 900 kronor och ur Samstiftelsen för skollovskolonier tilldela 9 900 kronor till 
föreningen Uppsala 4H krets för deras sommarlovsaktiviteter på Pilbso under perioden 18 juni 
— 21 juni 2018. Uppsala 4H krets målsättning är att nå en bred målgrupp. De bjuder särskilt in 
deltagare via socialtjänst, kontakten i Gottsunda samt kvinnoboenden. 

Till grund för denna bedömning är att Uppsala 4H krets gör en betydelsefull insats för barn i 
utsatta områden och genom att ha låga kostnader samt att de särskilt bjuder in från 
socialtjänst, kvinnoboenden så välkomnar de barn och unga från ekonomiskt utsatta familjer. 
Därmed motarbetar de utanförskap och möjliggör därför för ekonomiskt utsatta barn- och 
ungdomar till minnesvärda dagar i lantlig miljö. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 
Förvaltningsdirektör 
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Från: Uppsala Uppsala kommun e-tjänster 
Till: Föreningsstöd  
Ärende: Inkommet formulär (Ansökan för Pilsbo fondmedel) 
Datum: den 12 februari 2018 11:23:13 

Ansökan för Pilsbo fondmedel 
Innehåll i skickat formulär: 

Förening: 
Uppsala 4H-krets 

Organisationsnummer: 
817600-9838 

Kontaktperson i förening: 
Samuel Westin 

Kontaktpersonens telefonnummer: 
018-317150 

Kontaktpersonens e-post: 
samue1@uppsala4h.se  

Typ av verksamhet och målgrupp: 
4H har för avsikt att driva ett tältläger på Pilsbo friluftsområde för barn mellan 9 och 15 år. 
Aktiviteterna på lägret är främst inriktade på natur, friluftsliv och rörelse. Målsättningen är 
att nå en bred målgrupp, genom att a) hålla deltagaravgiften låg, b) särskilt bjuda in 
deltagare via socialtjänst, Kontakten i Gottsunda och kvinnoboenden, c) utbilda ledarna 
extra i att bemöta barn med särskilda behov och socialtjänstlagen. Förutom materialet som 
finns på plats kommer vi hyra kanoter, medföra GPS:er, badminton och volleybollnät och 
annan sport- och friluftsutrustning. Vi kommer ha tält, sovsäckar, stövlar, regnkläder med 
mera att låna ut till deltagare som behöver. 

Beräknat startdatum för aktiviteten: 
20180618 

Beräknat slutdatum för aktiviteten.: 
20180621 

Antal dagar: 
4 

Antal deltagare: 
35 

Hyreskostnad: 
3000 

Kostnad för aktivitetsledare: 
15500 

Materialkostnader: 
14000 



Övriga kostnader: 
Försäkringar: 41 (35 ledare + 6 ledare) x 135 = 5535 
Kostnad för rekrytering, information, utbildning: 12000 

Deltagaravgifter: 
22500 

Ansökt bidragsbelopp: 
27535 

Sidans URL: 
https ://www. upp s ala. se/kultur-o  ch-fritid/stipendier/p ilsbo -fondmede l/vem-s om-kan- 
soka/ansok-pilsbo-fondmedel/ 

Sidans ID: 
66250 
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Stiftelseurkund för Stiftelsen Barnens Dag i UppsalE  
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il,' 
• 

t /7ffr  

IAMU 

1. Barnens Dags Förening i Uppsala förordnar härmed i anledning 
av. föreningens upplösning att, följande i.  punkten 2 apgiven 
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 fors'  av idxAft:Ig-i-mästik.,.. 
bad och friluftsaktiviteter bedrivs på fastighet9sn_a_Pilsboda 

körnm u n . 

2. Den 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 beträffgnde 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-Aiestämmelserna i punkten 1 ilidenna stiftelseurkund. 

Tillsyn 

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

Uppsala den 28 oktober 1986 



STIFTELSE 

Registrerir~ Aktnummer Sida 

2000-12-15 1948 1 
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2000-03-31 2001-01-08, 10.25 

817605-9775 

Samstiftelsen för skollovskolonier 

c/o Uppsala kommun 
Box 216 
751 04 UPPSALA 

018-270000 

Uppsala län (C) 
Uppsala län (C) 

REGISTRERINGSBEVIS 

LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

Org.nummer: 

Namn: 

Adress: 

Telefon: 

Säte: 
Registreringslän: 

Anmärkning: 

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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