Signe och Frans Löfs studiestiftelse
Jakobstad

Mötesprotokoll
Tidpunkt
Plats
Medlemmar

18.9.2020 kl 10.00
Esse församlingshem
Kaj Granlund, ordförande
Greger Forsblom, medlem
Diana Söderbacka, medlem, sekreterare

1§
Sammanträdets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat kl 10.00.

2§
Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Styrelsen har sammankallats per e-post. Konstaterades att mötet är lagligen sammankallat
och beslutfört i enlighet med stadgarna.

3§
Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.

4§
Anmälningsärenden
4.1 Ordförande för stiftelsen
Stiftelsen har en ny ordförande i och med att Kaj Granlund är kyrkoherde från och med
1.1.2020 efter att församlingarna i Pedersöre, Esse och Purmo bildat en ny Pedersöre
församling. Styrelsen riktar ett varmt tack till den mångårige ordföranden kyrkoherde
Hans Häggblom.
4.2 Ränta på bankkonto
Pedersörenejdens Anelsbank har meddelat att räntan för vårt konto med fast ränta har
fastställts till 0,0 % fr.o.m. 1.5.2020.
Beslut: Styrelsen beslöt anteckna anmälningsärendena för kännedom.

5§
Fastställande av stipendier 2019
Styrelsen beslöt vid sitt möte 21.5.2019 enhälligt lediganslå 2 400 euro att ansökas som
studiestipendier av den balanserade vinsten från föregående år, eftersom bokslutet 2018
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visade ett överskott på 3 405,88 euro. Ordförande fick i uppdrag att annonsera och fördela
stipendiesumman mellan sökanden. Styrelsen beslöt att till ungdomar hemmahörande i
Pedersöre kommun lediganslås stipendiemedel om 2 200 euro att fördelas jämnt mellan
sökanden dock max 600 euro per stipendium, och till en medlem i evangelisk-luthersk
församling i Pedersöre prosteri ett stipendium om 200 euro pga att stiftelsen mottagit
kapitalet ur Anni Maria Backlunds studiestiftelse då den avslutades år 2013.
Ordförande presenterar en förteckning över utdelade stipendier 2019, vilken bifogas
protokollet.
Beslut: Styrelsen beslöt fastställa ordförandes beslut om utdelning av stipendier ur Signe
och Frans Löfs studiestiftelse 2019 i enlighet med förteckningen i bilagan.

6§
Revisionsberättelse 2018
Revisionsberättelse för år 2018.
Beslut: Styrelsen antecknar revisionsberättelsen för år 2018 för kännedom.

7§
Godkännande av bokslut och verksamhetsuppgifter 2019
Det av bokföraren Annika Finskas uppgjorda bokslutet och verksamhetsuppgifterna för
år 2019 presenteras. Bilaga.
Kostnader för den ordinarie verksamheten hänför sig till bankavgifter och registreringar
vid Patent- och registerstyrelsen.
Beslut: Styrelsen godkänner studiestiftelsens bokslut och verksamhetsuppgifter för år
2019 och undertecknar dessa. Bokslutet lämnas till revision.

8§
Utdelning av stipendier 2020
Av resultaträkningen för perioden 1.1–31.12.2019 framgår att räkenskapsperiodens
överskott är 4 271,76 euro. Av den årliga avkastningen skall minst 25 % tillföras
stiftelsens kapital (1 068 euro) medan resten (3 204 euro) kan utdelas som
studiestipendier. Enligt stadgarna bör sökande vara en i Pedersöre hemmahörande
ungdom som bedriver teologiska studier eller utbildar sig till ungdomsledare för
församlingstjänst. Enligt den gällande tolkningen av studiestiftelsens stadgar bör sökande
ha inlett sina studier för att kunna erhålla stipendium.
Sedan Signe och Frans Löfs studiestiftelse mottog tillgångarna från Anni Maria
Backlunds studiestiftelse då den avslutades har ett stipendium om 200 euro årligen
lediganslagits till en ungdom som är medlem i en evangelisk-luthersk församling i
Pedersöre prosteri.
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Beslut: Styrelsen beslöt enhälligt lediganslå 3 200 euro (ca 75 % av resultatet 2019) att
ansökas som studiestipendier. Till ungdomar hemmahörande i Pedersöre kommun
lediganslås stipendiemedel om 3 000 euro att fördelas jämnt mellan sökanden dock max
750 euro per stipendium, och till Pedersöre prosteri hemmahörande ungdom ett
stipendium om 200 euro pga att stiftelsen mottagit kapitalet ur Anni Maria Backlunds
studiestiftelse då den avslutades år 2013. Resten av överskottet år 2019 tillförs stiftelsens
kapital. Ordförande får i uppdrag att annonsera angående ansökan om stipendium på
lämpligt sätt. Stipendieansökningarna inlämnas till ordföranden.
Ordförande ges fullmakt att fördela summan mellan de sökande som uppfyller kraven i
stiftelsens stadgar.

9§
Styrelsens arvoden
Styrelsen beslöt enhälligt att inga styrelsearvoden utbetalas.

10 §
Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat kl. 10.30
Kaj Granlund, ordförande

Diana Söderbacka, sekreterare

Greger Forsblom, medlem
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