
”Mikael Sandklefs fond för främjande av fotbollen i Frillesås FF” 

Mikael Sandklef föddes i Frillesås den 3 juli 1973. Han började sin 
fotbollskarriär i Frillesås FF för att sedan gå till Åsa IF. Därifrån gick han till 
Västra Frölunda och värvades därifrån år 2000 till IFK Göteborg. Han övergick 
sedan till GAIS år 2005 och några år senare medverkade han åter i Frillesås FF 
en kortare tid innan han la skorna på hyllan. 

När Mikael Sandklef gick från Västra Frölunda till IFK Göteborg kunde 
Frillesås FF utlösa en rätt till del av övergångssumman mellan dessa två klubbar. 
Även Åsa hade del i denna rätt.  
175 000: - kronor avsattes då i en ”fond” vars målsättning etc. senare skulle 
fastställas. Det har också redan från början fastställts att pengarna endast ska 
kunna användas inom klubbens fotbollssektion. 

Stadgar för fonden 
§ 1 Fondens förvaltning 
Mikael Sandklefs fond ska förvaltas av en kommitté om tre personer varav två 
ska utses av Frillesås FFs fotbollssektion på sektionens ordinarie medlemsmöte. 
I kommittén ska också ingå en tredje person utsedd av föreningens 
huvudstyrelse, i första hand föreningens kassör. Kommittén ska således ha tre 
ordinarie ledamöter som har en mandattid på tolv månader räknat från 
fotobollsektionens ordinarie årliga medlemsmöte.  
De tre ledamöterna ska bestå av: 

• Sektionsansvarig för Fotboll 
• Ledaren för fotbollens Ungdomssektion 
• En av föreningens huvudstyrelse utsedd representant för huvudstyrelsen, i 

första hand föreningens kassör 
Fotbollssektionens huvudansvarige ska vara kommitténs ordförande. Beslut ska 
fattas genom majoritetsbeslut inom kommittén. 
Fondens medel ska förvaltas av föreningens kassör på ett speciellt bankkonto för 
just fondens egna medel. Det ska placeras med låg risk för att säkerställa 
kapitalet. 

§ 2 Fondens utdelning av stipendier 
Fonden kan årligen dela ut stipendier i form av penningbelopp för att uppmuntra 
och stimulera aktiva inom föreningens fotbollssektion. Den som kan komma 
ifråga för att få stipendium ur denna fond ska vid ansökningstillfället ha varit 
medlem i klubben under minst ett år. 



Ur fonden får delas ut sammanlagt högst 15 000: - kronor per kalenderår i 
stipendier. Stipendierna bör fördelas jämnt mellan kvinnor och män, flickor och 
pojkar. 
Stipendier ska använda till att delta i kurs eller träningsläger eller annan aktivitet 
som har med förkovran om fotbollsidrotten att göra. 
Den som söker ett stipendium ska informera kommittén om hur man avser att 
använda pengarna och efteråt ge en redogörelse för användandet. 
Stipendiet ska dels ha som målsättning att främja fotbollsverksamheten dels 
också kunna bidra till bättre spridning och förståelse av klubbens olika policy 
och dess arbete för bland annat antidrogmissbruk, mobbning och jämlikhet i 
enlighet med föreningens policys härför.  

§ 3 Hur man söker stipendium samt tidpunkt för sökande av stipendium 
Stipendium ska sökas skriftligt hos fotbollssektionens kommitté för fonden. 
Ansökan ska vara inlämnad senast den 1 mars det år då man vill kunna utnyttja 
stipendiet 
Det ska tydligt framgå av ansökan vad stipendiet ska användas till och när det 
ska utnyttjas. 
Medlem under 18 år som söker stipendium ska ha målsmans skriftliga 
godkännande fogad till sin ansökan. 
Lag som söker stipendium ska ha ansvarige ledarens skriftliga godkännande. 
Den ansvarige lagledaren ska intyga att de föräldrarna till lagets medlemmar har 
samtyckt till att söka och utnyttja stipendiet ifråga. 

§ 4 Tidpunkt för utdelning av fondens stipendier 
Kommittén ska varje år sammanträda under mars månad för att behandla 
inkomna ansökningar.  
Kommittén ska efter sitt beslut omgående informera om vem som erhållit 
stipendium på lämpligt sätt, bland annat på klubbens hemsida. Tillkännagivandet 
kan också göras på lämplig hemmamatch på Frillesås idrottsplats.   
Sökande som får avslag på sin stipendieansökan ska också meddelas omgående 
efter kommitténs beslut med uppgivande av skäl för avslaget. 
Det är viktigt att kommittén ser till att stipendiet och dess utdelande ges en hög 
status inom föreningen. Mottagarna ska kunna vara stolta av att ha blivit 
utsedda. 

§ 5 Skattemässiga konsekvenser för stipendiemottagaren 



Enligt Skatteverket är stipendier skattefria om de är avsedda för mottagarens 
utbildning. De är även skattefria om de är avsedda för andra ändamål och de inte 
är ersättning för arbete som har utförts eller ska utföras för utbetalarens räkning. 
Stipendiet får inte heller betalas ut periodiskt. 
Ovanstående skatteregler är gällande vid dessa stadgars fastställande hösten 
2015. Skulle de ändras får detta skrivas in i stadgarna.  
Det är alltså Skatteverkets vid var tid gällande skatteregler som ska tillämpas. 

§ 6 Ändring av stadgarna och fondens mål 
Ändring av stadgar och mål kan endast ske på Frillesås FFs fotbollssektions 
medlemsmöte och ska bifallas med minst tvåtredjedels majoritet av mötet för att 
bli gällande. 
  
§ 7 Likvidering av fondens medel 
Eventuell likvidering av fondens medel kan endast ske av sektionens 
medlemsmöte och då med minst två tredjedels majoritet. Vid sådant beslut ska 
de likvida medlen ställas till huvudstyrelsens förfogande som då har rätt att 
besluta om hur de ska användas inom klubben. 

Frillesås FF 
Fotbollssektionen 

Anna-Karin Gustafsson, sektionsansvarig fotboll 

Dessa stadgar har antagits på sektionens medlemsmöte den………………vilket 
framgår av bifogat justerat protokoll. 


