SVENSK FÖRENING FÖR RADIOFYSIK
SWEDISH SOCIETY FOR RADIATION PHYSICS
(Member of IOMP)

Stadgar för fond för resestipendier samt utdelande av resestipendier i Svensk
Förening för Radiofysik
§1. Fonden som vid instiftandet (1997-01-27) innehade 30 000 kr, ska ha till ändamål att genom
utdelande av resestipendier stimulera medlemmarna att aktivt deltaga i forsknings- och
utbildningsarbete inom verksamheter med anknytning till radiofysik.
§2. Fondens medel får endast användas för utdelande av resestipendier.
§3. Fonden förvaltas av Svensk Förening för Radiofysik och har sitt särskilda konto. Dess räkenskaper ska
följa föreningens räkenskapsår och ska granskas av föreningens revisorer.
§4. Styrelsen har befogenhet att avgöra hur stor del av medlen från Fonden eller från Föreningens
överskott, som ska utdelas vid varje ansökningstillfälle. Styrelsen har även rätt att sätta in Föreningens
överskott i Fonden. Dessa stadgar gäller därför för alla Föreningens resestipendier.
§5. Berättigad att söka resestipendium är medlem i Svensk Förening för Radiofysik, som lämnat in
fullständig ansökan på avsett formulär till styrelsen.
§6. Ansökningstiden är löpande. Resestipendier delas ut fyra gånger per år, i slutet av januari, slutet av
april, slutet av augusti och slutet av november, efter beslut av styrelsen.
§7. Styrelsen beslutar huruvida och till vem resestipendium ska utdelas.
§8. Styrelsen är ej skyldig att motivera sina beslut.
§9. Erhållet stipendium ska redovisas genom en fullständig reseräkning med specificerade kvitton för
resan senast två månader efter resans genomförande. Inga nya medel kommer att tilldelas sökande som
inte godtagbart redovisat tidigare erhållet anslag.
§10. Stipendiat är skyldig att utan uppmaning betala tillbaka erhållit stipendium, eller del därav som inte
kunnat utnyttjas för avsett ändamål, inom 6 månader efter enligt ansökan avsedd avresedatum.
§11. Ändringar i dessa stadgar kan göras med villkor, att det med fonden avsedda syftet upprätthålls.
Väcks förslag till ändring skall styrelsen däröver avgiva utlåtande, innan frågan avgörs av föreningens
årsmöte.

