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Stadgar för Åke Sahlins stipendiefond 
 

§1. Fonden, som ursprungligen uppstått genom gåvor, som på sin tid hopbragdes för att hedra 
dåvarande ordföranden i Svenska Förpackningsföreningen, Åke Sahlin, på hans 70-årsdag, skall kallas 
Åke Sahlins Stipendiefond. 

§2. Fondens kapital kan förstärkas genom donationer. 

§3. Enligt Åke Sahlins önskan, förvaltades fonden ursprungligen av Svenska Förpackningsföreningen. Då 
denna förening fusionerades med Svenska förpackningsinstitutet (Packforsk), övergick fondens 
förvaltning till Svenska Förpackningsgillet enligt beslut av Svenska Förpackningsföreningens styrelse den 
16 maj 1976. 

Svenska Förpackningsgillets förvaltning av Åke Sahlins Stipendiefond innebär att Svenska 
Förpackningsgillets styrelse årligen tillsätter en fondstyrelse med uppgift: 

• att ansvara för fondens medel och kontinuitet 

• att bestämma det årliga stipendiets storlek 

• att godkänna stipendiats projektplan 

I fondens styrelse skall ingå två representanter för Svenska Förpackningsgillets styrelse och en 
representant för Stipendienämnden. 

§4. Fondens kapital skall vara insatt på depositionsräkning hos bank. Fondens firma tecknas av Svenska 
Förpackningsgillets ordförande och sekreterare gemensamt.  

§5. Ur fonden skall utdelas penningstipendium till elev i pågående kurs i en svensk eftergymnasial 
förpackningsutbildning, och som därvid visat särskilt goda färdigheter. 

Medlem av Svenska Förpackningsgillet kan också efter ansökan tilldelas stipendium för utveckling av 
angivet förpackningsproblem. Stipendiet skall av mottagaren användas för vidareutveckling av 
konkretiserade problem, enligt stipendienämndens anvisningar eller för andra studier av frågor inom 
förpacknings- och distributionsområdet.  

§6. Stipendiat(er) utses varje år på förslag av Svenska Förpackningsgillets stipendienämnd. Om inget 
stipendium utbetalas, skall för stipendiet reserverade medel återgå till fonden. Stipendiat(er) har att till 
styrelsen för Åke Sahlins Stipendiefond, inom tre (3) månader efter erhållen underrättelse om fastställt 
stipendium, inlämna projektplan. Inom tolv (12) månader efter att stipendiet utbetalats, skall stipendiat 
avge skriftlig redogörelse för stipendiets användning.  

§7. Tidplanen bör vara så avpassad, att stipendiatens redovisning kan föreligga vid ett av Svenska 
Förpackningsgillets medlemsmöten påföljande år.  

§8. Stadgarna kunna endast ändras genom majoritetsbeslut vid Svenska Förpackningsgillets ordinarie 
årsmöte. 

§9. Stipendienämndens ledamöter har rätt att publikt dela ansökningshandlingar, inklusive (men inte 
begränsat till) rapporter och planer. Undantag från detta kan, efter enhälligt beslut av 
stipendienämndens ledamöter, göras om sökanden aktivt meddelat önskan om sekretess.  
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