Bilaga 1 Proposition – Inriktning för dotterbolag Älvkarleö herrgård AB

Sammanställning av Svenska Lottakårens fonder.

Samtliga fonder i Centralfonden (marknadsvärde)
Fritt kapital
Centralfonden
3 400 745 kr
Delsumma
3 400 745 kr
Bundet kapital
Centralfonden
Minnesfonden
Utbildningsfonden
Donationsfonden
Maja Schmidts fond
Pensionsfonden
SkFF
Maria Brücks fond
Helle Jürgensens fond
Delsumma

1 820 527 kr
1 110 521 kr
1 394 524 kr
350 451 kr
369 567 kr
330 425 kr
69 180 kr
68 270 kr
188 425 kr
5 701 890 kr

Summa kapital

9 102 635 kr

MARKNADSVÄRDE
Fritt kapital

Bundet kapital

3 400 744
5 701 891

Utbildningsfonden
Den årliga avkastningen är cirka 40 000 kr. Utbildningsfondens ändamål är att finansiera
utbildningsinsatser, informationsinsatser eller rekryteringsinsatser som är till gagn för
Lottakåren. Fondens avkastning ska i första hand finansiera verksamhet som genomförs av
enskild lottakår eller nätverk av flera lottakårer och i andra hand av riksförbundet. Då
bidraget ska räcka till flera kårer så är stödet vanligtvis en mindre del av en större kampanj.
Vanligt stöd som betalas ut är under 5 000 kr.

Helle Jürgensens fond
Fondens avkastning är cirka 10 000 kr om året. Medel som beviljas ur fonder understiger
vanligtvis avkastningen.
Fonden är skänkt av Yvonne Jürgensen och är instiftad till minne av lottan Helle Jürgensen,
en av de lottor som avled i den tragiska skjutningen i Falun den 11 juni 1994. Fondens
ändamål är i enlighet med gåvobrevet att lämna ekonomiskt bidrag åt soldater och sjömän,
som har skadats, drabbats av invaliditet eller sjukdom eller som har förolyckats under
deltagande i nationell insats och/eller internationell insats/mission eller under utbildning som
direkt eller indirekt meriterar till deltagande i sådana insatser.
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Minnesfonden
Fondens utdelning är vanligtvis 50 000 kr om året och normalt lämnas bidrag till medlemmar
på belopp under 10 000 kr.
Fondens ändamål är att lämna ekonomiskt bidrag åt lottor, som gjort sig särskilt förtjänta om
lottarörelsen och som är i behov av hjälp samt vidare åt lottor som ådragit sig sjukdom eller
invaliditet i sin tjänsteutövning, ävensom i andra ömmande fall. Fondens ändamål är även att
lämna stipendium åt lotta/or för projekt som bidrar till att utveckla organisationen.

Maria Brücks fond
Avkastningen är cirka 2000 kr/året och beviljade stipendier överstiger normalt inte
avkastningen. Stipendium till särskilt förtjänt lotta för utbildning inom organisationen eller som
uppmuntran för framstående insatser för medlemsvärvning och medlemsvård. I första hand
till lotta tillhörande en lottakår i Stockholms län.

Maja Schmidts fond
Avkastning från fonden är cirka 15 000 kr per år. Bidrag beviljas i regel för belopp som
understiger årets avkastning.
Fondens avkastning skall från den dag Fru Schmidt avgår såsom ordförande i Riksförbundet
ställas till hennes förfogande såsom hederspension så länge hon lever. Därefter skall
avkastningen disponeras för ekonomiskt understöd åt lottor som gjort sig särskilt förtjänta om
lottarörelsen och som äro i behov av hjälp, samt vidare åt sådana lottor som ådragit sig
sjukdom eller invaliditet i sin tjänsteutövning, ävensom i andra särskilt ömmande fall. Beslut
angående dylika understöd fattas av överstyrelsen.

Fonden Svenska Kvinnoföreningen för fosterlandets försvar
Avkastningen är cirka 3000 kr/år. Vanligtvis beviljas bidrag upp till årets avkastning av
fonden.
Fondens ändamål är att stötta med skyttepriser i samband med skyttetävlingar. Priserna
skall graveras med ”Svenska Kvinnoföreningen för Fosterlandets Försvar, Hederspris”.
Fonden var tidigare en förening med samma namn som vid nedläggningen skänkte sitt
kapital till Lottakåren. Svenska kvinnoföreningen för fosterlandets försvar grundades i
Stockholm den 9 april 1884. Föreningens grundare ville verka för fosterlandskärlek och
försvarsvilja, och samlade in pengar till olika försvarsändamål.
Föreningens första insats ägnades åt att insamla pengar till köp av anslutande mark omkring
Karlsborgs fästning. Ungdomar i frivilliga skytteföreningar sponsrades med vapen och
ammunition. Den understödde även landstormens övningar.
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Donationsfonden
Fonden avkastning är ungefär 15 000 kr om året.
Fondens avkastning används som ett stöd för finansiering av medlemsutbildning i Svenska
Lottakåren.
Centralfonden
Centralfonden består av insamlade medel som gjordes under perioden 1945 - 1961.
Avkastningen från fonden används för Lottakårens verksamhet och beslutas om på
riksstämman. Det är inte möjligt att söka medel direkt från Centralfonden. Beslutande instans
är Riksstämman.

Ingegerd Söderbergs fond
Fonden skänktes till organisationen av Ingegerd Söderberg och avkastningen från fonden
beslutas om av överstyrelsen. Det är inte möjligt att göra separata ansökningar från fonden
utan avkastningen ska i enlighet med det gåvobrev som upprättades gå till verksamhet inom
Svenska Lottakåren.

Pensionsfonden
Syftet med pensionsfonden är att betala ut pensioner till före detta förtroendevalda och
anställda. I dagsläget sker inga utbetalningar från pensionsfonden.
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