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Tuvessons Fond 

Bakgrund 

Doktor Gunnar Tuvesson testamenterade 1978 20 000 kronor till Eslövs Scoutkår av Svenska 

Scoutförbundet. Utdrag ur testamente: 

 

”Tjugotusen (20 000) kronor skall tilldelas Eslövs Scoutkår av Svenska Scoutförbundet. 

Kapitalet skall vara innestående å kapitalräkning i sparbank. En tiondel av räntan skall årligen 

tillföras kapitalet och återstoden av avkastningen skall användas på sätt som scoutkårens 

styrelse anser lämpligt, gärna i form av Doktor G. Tuvessons vandrings- alternativt 

hederspris.” 

 

Kårstyrelsen fattade 1978-10-03 beslut om vilka kriterier som skulle gälla för utdelning ur 

fondens medel. Utdrag ur kårstyrelsens protokoll 1978-10-03: 

 

”Pengarna skall användas för att skicka ledare och/eller seniorer på förbundsarrangemang 

eller liknande. Envar skall ha rätt att själv ansöka om bidrag likaväl som envar skall ha rätt att 

föreslå lämpliga kandidater. Kårstyrelsen skall behandla ansökan/förslaget och tillstyrka eller 

avslå framställan. När ansökan/förslaget beviljas skall det omtalas att medlen kommer från 

doktor Gunnar Tuvessons Fond.” 

 

Riktlinjer 

Förvaltning 

Kapitalet skall förvaltas på bankkonto. 

10 % av den årliga räntan skall tillföras kapitalet och övriga 90 % skall årligen föras över till 

annat konto för utdelning. Detta innebär i praktiken mycket små summor men för att uppfylla 

de faktiska kraven i testamentet måste det göras. Fondens kapital skall redovisas i 

årsredovisningen så att man klart kan urskilja kapitalets storlek och den del som är tillgänglig 

för utdelning. 
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Utdelning 

Ansökan: Alla medlemmar har rätt att ansöka eller förslå annan medlem för bidrag. Ansökan 

skall innehålla någon form av motivering. Kårstyrelsen skall så snart som möjligt behandla 

ansökan och bifalla eller avslå den. 

Bidraget måste tas i anspråk inom två år från beviljande annars måste ny ansökan göras. 

 

Kriterier: Kårstyrelsen avgör med utgångspunkt från ansökan och övrig information om 

ansökan skall beviljas eller ej. Storleken på bidraget avgörs av kårstyrelsen med utgångspunkt 

från ansökan och hur stort belopp som för tillfället finns tillgängligt för utdelning. 

 

Bidraget skall användas till arrangemang inom ramen för Scouternas verksamhet. Denna ram 
är ganska lös varför bidraget i princip kan användas till all Scouting som t.ex. Blå Hajk eller 
sommarläger. 
 
 
Utbetalning: 

Bidragsmottagaren skall efter beviljande få ett bevis på att han eller hon erhållit bidrag. I 

gåvobrevet skall klart framgå att bidraget kommer från Doktor Gunnar Tuvessons 

Minnesfond. 

 

Kårens kassör skall på lämpligt sätt överföra beloppet då gåvotagaren så önskar. Kravet för 

överföring är dock att gåvotagaren redovisar vad bidraget har eller skall användas till. 

Då bidraget beviljas samt även då bidraget betalas ut skall kassören anteckna detta i särskild 

lista som finns i pärm med övriga handlingar som hör till fonden. 

 

 

 


