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STADGAR
Forsmanfonden
Till gagn för Flästa/Forneby/Norränge bygden
Bakgrund
Jonas Julius Forsman. Född i Oslättfors, Hille församling, 4 september 1886,
avliden 11 oktober och jordfäst i Arbrå 19 oktober 1974.
Efter att haft några korta vikariat på ett par orter fick han ordinarie
lärartjänst i Flästa Folkskola år 1917 och blev kvar där ända fram till sin
pensionering i juni 1950.
Han var initiativtagare till att återuppliva ungdomslogen Julfacklan, som en
tid varit vilande och blev en verklig eldsjäl som verkade för att ge bygdens
ungdom en meningsfull fritid. Teatergrupper och en barnkör från bygden
gjorde under hans ledning många framträdanden inte bara i Flästa utan även
runt om i grannskapet.
I samband med Julius Forsmans bortgång instiftades en minnesfond (nedan
kallad Forsmanfonden eller Fonden) av då insamlade penninggåvor. Familjen
Forsmans framförda önskemål var att medel ur Fonden skulle vara till gagn
för Flästa-Forneby-Norränge bygden. Fondförvaltaren, som ursprungligen var
Flästa IOGT-NTO, hade fria händer att använda och fördela Fondens medel.
Medel ur Fonden har använts till att såväl stötta vissa projekt som att ge
bidrag till personer som utfört någonting som varit till nytta och glädje för
bygden och/eller dess invånare.
Medel har delats ut antingen efter ansökan eller efter fondförvaltarens egna
förslag.
Fondens intäkter har så gott som uteslutande inkommit i form av gåvor från
personer i Flästa-Forneby-Norränge i samband med att någon från bygden
avlidit.
Som ett led i avvecklingen av Flästas IOGT-förening överläts förvaltandet av
Fonden till Västerbackens Bygdegårdsförening (nedan kallad VBBF) med
förutsättningen att medlen skulle användas i enlighet med de riktlinjer som
drogs upp i samband med att Fonden bildades.

Förvaltning.
Styrelsen i Västerbackens Bygdegårdsförening ansvarar för att Fondens
tillgångar förvaltas och särredovisas i föreningens bokföring.

Ändamål
Fondens ändamål är att ge ekonomiskt bidrag till personer, projekt,
aktiviteter, utrustning mm som är till gagn för boende i byarna Flästa,
Forneby och Norränge i enlighet med det ursprungliga önskemålet enligt
ovan.

Behandling av ansökningar.
VBBFs styrelse bedömer, behandlar och beslutar med enkel majoritet om
bidragsansökningar ställda till Forsman-fonden. Ansökan skall vara skriftlig
och kan lämnas in till VBBFs styrelse när som helst under året. Varje ärende
behandlas enskilt i fråga om beviljat belopp. Såväl enskilda personer som
föreningar kan erhålla bidrag. Bidragsmottagare är skyldig att inom
föreskriven tid avge redovisning. VBBFs styrelse kan även utdela bidrag efter
egna förslag.
Förvaring av Fondens medel
Fondens tillgångar får icke sammanblandas med egendom tillhörig annan.
Medlen ska finnas på eget bankkonto.
Fondens räkenskaper
Fondens räkenskaper förs per kalenderår. Räkenskaperna redovisas i bokslut
som skall överlämnas till VBBFs revisorer för granskning och skall redovisas
vid VBBFs årsmöte.
Ändringar av stadgar samt upplösning
Dessa stadgar kan endast ändras vid Västerbackens Bygdegårdsförenings
årsmöte. För Fondens upplösning krävs beslut vid ordinarie årsstämma samt
vid extrastämma. Fondens innestående medel skall då betalas ut till
verksamhet eller till annan fond/stiftelse med liknande ändamål.

För att klarlägga förvaltningen av Fonden har ovanstående riktlinjer
förtydligats och dessa stadgar antogs vid VBBFs årsmöte den ...../.... 20...

