
Amelie Ersmakers minnesfond 
Amelie Ersmarkers minnesfond  bildades hösten 2005 till minne av Amelie som avled i 
augusti 2002. Amelie var njursjuk sedan födseln och var transplanterad 2 gånger. Amelie blev 
18 år. Amelie älskade att resa och sökte själv flera gånger ur olika fonder för att finansiera 
och uppfylla sina drömmar. I stället för blommor till Amelies begravning bad familjen om 
pengar för att kunna starta en fond till hennes minne. 
 
§ 1 Ändamål 
Medel skall kunna sökas av barn och ungdomar som vill ha rekreation tillsammans med sin 
familj eller om man som ungdom vill resa själv kan man söka upp till 5000 kronor. 
Medel kan även sökas för att ha en annorlunda dag som förgyller tillvaron om man av olika 
anledningar inte kan göra en resa tex ”handla på stan vad du vill” 
Åka på nöjespark, kanske gå ut för att äta på fin restaurang, ja allt som kan förgylla tillvaron 
Då kan man söka upp till 1000:-. 
 
§ 2 Organisation 
Förvaltning av fonden åligger Njurförbundets styrelse. Förberedelse och förslag till styrelsen 
angående utdelningen sker i en särskild arbetsgrupp. Fastställande och beslut om utdelning 
sker i Njurförbundets styrelse.  
 
§ 3 Förvaltning 
Minnesfondens medel förvaltas av Njurförbundets styrelse. Intäkter till fonden kan antingen 
ske direkt via Njurförbundets plusgirokonto eller genom gåvor och arv som är 
specialdestinerade till stipendiefonden. 
Fondens förvaltning ingår i Njurförbundets ordinarie redovisning och granskas i vederbörlig 
ordning av Njurförbundets revisorer och redovisas i styrelsens årliga verksamhetsberättelse. 
 
§ 4 Arbetsgruppen. 
I arbetsgruppen skall minst två medlemmar ur familjen Ersmarker – Qvarnström ingå. 
Dessutom skall en barnnefrolog och en representant som Njurförbundets styrelse utser ingå. 
 
 § 5 Utlysning. 
Minnesfondens utdelning skall årligen utlysas senast vecka 50 och ansökningarna skall 
därefter på särskild blankett vara Njurförbundet tillhanda senast den 28 februari. 
 
§ 6 Utdelning. 
Njurförbundets styrelse fastställer före april månads utgång utdelningen ur minnesfonden. Till 
årlig utdelning skall användas minst 80% av avkastningen dock högst 25% av det kapital som 
vid årsbokslutet finns i fonden. 
Utbetalning kan tidigast ske när protokollet från Njurförbundets styrelsemöte justerats. 
Bidragsmedel som ej rekvirerats 12 månader efter underrättelsen återgår i fonden. 
 
§ 7 Stadgeändring. 
Beslut om ändringar av minnesfondens stadgar fattas av förbundsstyrelsen 
 
§ 8 Upplösning. 
Upplöses förbundet skall förbundsstämman fatta beslut om användningen av minnesfondens 
tillgångar i enlighet med § 15 i Njurförbundets stadgar 


