
 

 

Stadgar för Tor Olssons minnesfond 
 

 

§ 1 Fondens namn 
 
 Fondens namn skall vara Tor Olssons minnesfond. 

 

§ 2 Bakgrund 
 

BK Näsets (BKN) grundare Tor Olsson avled den 6 juni 2008 efter en 

längre tids sjukdom.  

  

Tor var vid sin bortgång inte bara föreningens ordförande utan även dess 

största eldsjäl och starke man och brann verkligen för BK Näsets välgång. 

Man kan utan tvekan påstå att föreningens var hans stora livsverk. 

Oräkneliga var de timmar som han under föreningens hittills fantastiska 

14-åriga historia, ideellt och helt utan egen vinning lade ner på att forma 

och driva föreningen efter sin filosofi som bestod av att alla skulle trivas 

och känna sig välkomna till föreningen och under trivsamma former och 

kompetent ledning kunna utveckla sina färdigheter. 

  

Tor har också under flera år varit medlem av styrelsen för Skanör-

Falsterbo Tennisklubb (SFTK) och var själv under hela sitt liv en 

hängiven tennisspelare. 

 

§ 3 Avsiktsförklaring/ändamål 
 

Minnesfondens syfte är att genom utdelning av fondens medel 

uppmärksamma ledare, utövare eller grupper som har verkat i Tors anda 

inom BKN, SFTK eller någon annan idrottsförening med verksamhet i 

Höllviken eller Skanör-Falsterbo. 

 

§ 4 Styrelse 
 

Fonden skall ha en styrelse bestående av fyra personer enligt följande: 

 två personer som utses av styrelsen i BKN. 

 en person som utses av styrelsen i SFTK. 

 en representant från Tors familj, tillika ordförande i styrelsen 

 

§ 5 Styrelsens beslutsförhet 

 
Styrelsen är beslutsför när minst tre medlemmar är närvarande. Vid lika 

röstetal har styrelsens ordförande utslagsröst. 

 

 

 

 



§ 6 Firmatecknare 
 

Fonden tecknas av styrelsens ordförande och en av ledamöterna, utsedd 

av styrelsen i BKN, i förening.  

 

§ 7 Kassaförvaltare 
 

Fondens medel förvaltas på separat räntebärande konto. Fonden redovisas 

årligen som en separat post i BK Näsets årsredovisning. 

 

§ 8 Revision 
 

Revision av fondens förvaltning sker av BK Näsets valda revisorer och 

redovisas på klubbens årsmöte. 

 

§ 9 Fondens livslängd 
 

Medel ur fonden skall utdelas under en tioårsperiod varje år i juni månad. 

Första utdelningen skall vara 2009 och sista utdelning 2018 med 

målsättningen att dela ut 10 % av ursprungligt insatt kapital varje år. 

 

Eventuellt återstående fondmedel efter utdelningen 2018 tillfaller Tors 

dotter Cornelia. 

 

§ 10 Mottagare av fondmedel 
 

Mottagare av fondmedel skall genom ideellt arbete och i Tors anda ha 

verkat på ett föredömligt och uppskattat sätt inom sin förening. 

 

Förslag till mottagare av fondmedel kan lämnas till fondens styrelse eller 

tas fram av styrelsen själv. Fondens styrelse bestämmer antal mottagare 

och storleken på utdelade medel. Om inte lämpliga mottagare finns kan 

styrelsen avstå från utdelning.  

 

§ 11 Stadgeändring 
 

Ändring av stadgarna kräver ett beslut vid ett årsmöte hos både BKN och 

SFTK.  

 

 

  

 


