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Riksförbundet Svensk Fotografi 

 

Motion angående ändring av statuterna i  

John‐Åke Anderssons stipendiefond 

Bakgrund – när fonden stiftades 1987 
Ändamålet för stipendiefonden: 

”Den årliga avkastningen från John‐Åke Anderssons stipendiefond användes till 

att bekosta vistelsen vid RIFO för mottagaren av årets Ungdomsstipendium. 

Skulle beloppet inte räcka till bidrar RSF med vad som fattas. 

Avsikten med stipendiet är att ge unga medlemmar möjlighet att närvara vid 

RIFO och därigenom förhoppningsvis få sitt fotografiska kontaktnät vidgat.” 

Stipendiefondens medel uppgår till: kr 33.891,20 

Riksförbundet Svensk Fotografis styrelse finner att ändamålet inte längre 

är tillämpligt och föreslår därför att fonden skall avvecklas och dess 

medel omvandlas till mer nutidsenligt användande. 

Förbundsstyrelsen ber därför om förslag till Årsstämman 2023 på lämplig 

användning av dessa medel 

Förslag till avslutning av John-Åke Anderssons stipendiefond 

Förbundsstyrelsen föreslår härmed 2023 års Riksfotostämma: 

• att stiftelsen avvecklas och upplöses, samt 

• att innestående medel användes enligt av Årsstämman framkomna 

förslag 

Yrkande 

Förbundsstyrelsen hemställer att 2023 års Riksfotostämma beslutar att 

John-Åke Anderssons stipendiefond avslutas i sin helhet enligt ovan. 

Malmö 2023-03-20 

För Riksförbundet Svensk Fotografis förbundsstyrelse 

 

Nils-Erik Jerlemar Olle S Lundgren 

Förbundsordförande Förbundssekreterare 
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John‐Åke Anderssons stipendiefond 

 

 

 § 1 

Den årliga avkastningen från John‐Åke Anderssons stipendiefond 

användes till att bekosta vistelsen vid RIFO för mottagaren av årets 

Ungdomsstipendium. Skulle beloppet inte räcka till bidrar RSF med vad 

som fattas. 

 

 § 2 

Avsikten med stipendiet är att ge unga medlemmar möjlighet att närvara 

vid RIFO och därigenom förhoppningsvis få sitt fotografiska kontaktnät 

vidgat. 

 

 § 3 

RSF:s styrelse svarar för att mottagaren av ungdomsstipendiet kommer i 

åtnjutande av J‐Å Anderssons stipendiefonds medel utan att ansökan 

måste inlämnas. 

 

 § 4 

Det år ingen ungdomsstipendiat finns utgår heller inte J‐Å Anderssons 

stipendiefonds medel. 

 

Göteborg i november 1987 

Riksförbundet Svensk Fotografi 

Sveriges Fotoklubbar 

 


