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Statuter för Anders Hyllanders minnesfond

Bakgrund

Utdelningstidpunkt

Till minnet av Anders Hyllander, som omkom i vid
SAS-olyckan i Milano den 8 oktober 2001, har
etablerats en minnesfond.

Anslagsansökan från Anders Hyllanders minnesfond skall vara Svenska Segelflygförbundet till
handa senast två månader före Svenska Segelflygförbundets ordinarie årsmöte. Förbundet skall på
lämpligt sätt, t ex genom brev till anslutna segelflygklubbar, genom notis i Segelflygsport och genom meddelande på segelflygets hemsida, årligen
meddela segelflygklubbarna tiden för ansökan om
anslag ur fonden.

Grundare
Fonden är grundad av Anders Hyllanders hustru
Sofie Holstein-Krag, som också tillfört fonden de
medel som är tillgängliga för utdelning.

Ändamål
Fonden har till ändamål att hedra minnet av Anders
Hyllander genom att främja och stödja segelflygsporten och medverka till att ge svenska tävlingssegelflygare förbättrade ekonomiska förutsättningar att nå elitskiktet såväl nationellt som internationellt.

Målgrupp
Anslag ur fonden kan sökas av medlemmar i segelflygklubbar tillhörande Svenska Segelflygförbundet
med giltig sportlicens och som under det kalenderår
som anslaget avser kommer att tävla på SM-nivå
eller internationella tävlingar på motsvarande nivå.
Ansökan kan också ske genom att segelflygklubb
eller Svenska Segelflygförbundet nominerar segelflygare.

Anslagets storlek
Anslag utdelas av fondens kapital och/eller kapitalavkastning. Lägsta belopp som utdelas i anslag är
ett vid varje ansökningstidpunkt gällande basbelopp. Skulle fondens avkastning enskilt eller under
en följd av år ej uppgå till ett basbelopp, kommer
en del av fondkapitalet att tas i anspråk för utdelning av anslag. Anslag kan beviljas en eller flera
sökande. Om flera anslag skall delas ut under ett år,
skall varje anslag vara minst ett basbelopp.

Utdelning av anslag ur Anders Hyllanders Minnesfond kommer att ske i anslutning till Svenska Segelflygförbundets årsmöte och avse kommande
säsong.
Den som erhåller anslag ur Anders Hyllanders
Minnesfond ges också i uppdrag att senast vid
Svenska Segelflygförbundets årsmöte ett år efter
erhållandet av anslaget, till juryn lämna en skriftlig
sammanfattning av sitt tävlingsdeltagande under
den gångna säsongen.

Jury
Anslagsansökningarna och, i förkommande fall,
nomineringarna skall bedömas av en jury. Denna
jury skall, i enlighet med fondens ändamål, ur inkomna ansökningar och nomineringar utvärdera
den eller de mest lämpade att erhålla anslag. Juryn
skall bestå av tre ledamöter varav en skall vara
representant för Anders Hyllanders anhöriga, en
skall vara Svenska Segelflygförbundets ordförande
eller av denne utsedd person och en skall vara aktiv
segelflygare med god kännedom om segelflygsporten och dess utövare. Denne aktive sakkunnige skall
gemensamt utses av Svenska Segelflygförbundet
och en representant för Anders Hyllanders anhöriga. Juryn utses årligen med Svenska Segelflygförbundets ordförande som sammankallande ledamot.

