Stadgar för Svenska Danssportförbundets utvecklingsstipendium
Fastställda av Danssportförbundets styrelse 2014-10-13

§ 1 Ursprung
I samband med Riksidrottsförbundets (RF:s) hundraårsjubileum fördelades medel till
specialidrottsförbunden. Danssportförbundets förbundsmöte år 2004 beslutade att en stipendiefond
skulle skapas av de anvisade pengarna.

§ 2 Grundkapital
Det belopp som anvisades av RF är 250 000 kronor.

§ 3 Förvaltning
Fonden förvaltas av Danssportförbundets styrelse. Kapitalet skall placeras så att det ger god
avkastning. Placering i värdepapper får ske om risken bedöms som låg eller medel. Varken kapitalet
eller avkastningen får användas till annat ändamål än till de stipendier som beslutas om.
Förbundsstyrelsen (FS) har möjlighet att tillskjuta ytterligare medel till fonden. Fonden avslutas när
kapitalet har förbrukats.

§ 4 Utlysande av stipendier
FS ska varje år senast före oktober månads utgång informera Danssportförbundets medlemmar om
att stipendier finns att söka, vilket kungörs via Danssportförbundets officiella kungörelseorgan.

§ 5 Stipendiebelopp
Det totalt beviljade stipendium beloppet under ett och samma kalenderår får ej överstiga 40 000
kronor.

§ 6 Stipendiets syfte
Stipendiet syftar till att stimulera unga, ambitiösa och utvecklingsbara dansare inom
Danssportförbundet. Stipendiet ska vara eftersträvansvärt och därmed bidra till utveckling av
individuella dansare likväl som av danssporten generellt.

§ 7 Ansökningar
Stipendieansökan skickas till förbundets kansli (kansli@danssport.se) senast den 1 februari.
Stipendium kan endast sökas av föreningar anslutna till Svenska Danssportförbundet.

§ 8 Ansökningsgrunder
I ansökan ska finnas meritförteckning med dansarens uppnådda prestationer, sökt belopp,
motivering till ansökan samt beskrivning av vad sökta medel ska användas till. Stipendiet kan sökas
för personer 17-30 år.
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§ 9 Utvärdering av ansökningar
Vid tilldelning av utvecklingsstipendium ska särskild hänsyn tas till prestation/utvecklingstrend
närmast föregående år. Dessutom ska dansarens potential, ambition och attityd till sin
idrottsutövning och till att vara god förebild inom danssporten vägas in.

§ 10 Beslut om stipendiat
Beslut om fördelning av stipendier tas av FS. Under förutsättning att kvalificerade sökande har ansökt
ska stipendier delas ut varje år.

§ 11 Stipendieutdelning
Utdelningen av stipendium sker under högtidliga former i samband med Förbundsmöte eller annat
lämpligt tillfälle om vilket FS beslutar, där mottagare inbjuds speciellt att närvara.

§ 12 Stadgeändring
Ändringar i dessa stadgar får beslutas av FS, vilken måste vara enig i ett sådant beslut. Om enighet
inte kan nås ska ändringsförslaget, om det kvarstår, hänskjutas till ett Förbundsmöte.
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