Till alla klubbar och dess medlemmar i Stockholms Skidförbunds
distrikt
Tid att ansöka om 2014 års stipendium ur Peter Möllers Minnesfond
Vi vill göra Er uppmärksamma på att det nu är dags att skicka in ansökan till Peter Möllers
Minnesfond. Fonden kan sökas av aktiva åkare i åldern 12-16 år enl bifogade statuter.
Observera att det är kort tid tills ansökan bör komma in och det underlättar hanteringen om
materialet kommer in via mail.
För att ge aktiva alpina ungdomar i Stockholm denna chans till extra stöd, ber vi er vänligen
marknadsföra Peter Möllers Minnesfond i Er klubb genom att sprida informationen till åkare
och föräldrar i den aktuella åldersgruppen. Lägg gärna informationen på er hemsida, maila ut
till berörda parter och sätt upp fysiskt i klubblokaler etc. Det är bra om tränare
uppmärksammas och uppmanar sina adepter att söka stipendiet.
Ansökan måste vara inne senast 15:e september och utdelning sker den 30:e september 2014
på Stockholms Skidförbunds årsmöte.
Ansökan ställs till;

Stockholms Skidförbund
att Lena Eliasson
Ekbacksvägen 28
168 69 Bromma
Eller enklast genom e-mail: sth.skidf@telia.com
Märk ansökan med Peter Möllers Minnesfond

Vi är i Stockholm inte bortskämda med denna typ av bidrag till åkare, så passa på att söka.

Med vänlig hälsning
Peter Möllers Minnesfond

Träningsstipendium ur Peter Möller Minnesfond
Nyinstiftat stipendium för aktiva alpinåkare i åldern 12-16 år från Stockholm på väg
mot Skidgymnasiet!
Stipendiet delas ut till lovande alpinungdomar i högstadieåldern, vilket är en period i åkarnas
utveckling då kostnader för läger, träning och utrustning skenar iväg. För att göra det möjligt
för så många unga lovande åkare som möjligt att satsa vidare mot skidgymnasiet ska
stipendiemedlen gå till läger-, tränings- och resekostnader till alpina Stockholmsungdomar.
Både åkaren själv, eller dennes förälder, tränare eller annan kan ansöka.
Stipendiet ska ses som en uppmuntran från Stockholms Skidförbund och Peter Möllers
Minnesfond till att satsa vidare.
Sipendiesumma: En eller flera stipendier om vardera SEK 4000
Krav på stipendiat: Åkaren skall vara medlem i klubb inom Stockholms Skidförbunds
distrikt, vara mellan 12 och 16 år vid ansökningstillfället och ha ett gott sportsligt uppförande.
Ansökan: En enkel beskrivning på max en A4 över åkarens prestationer, framtida planer och
ekonomiskt behov och möjligheter, samt klubbtillhörighet, namn på tränare som följt åkaren,
åkarens adress och personnummer skickas till Stockholms Skidförbund, Att:Lena Eliasson.
Både åkaren själv, eller dennes förälder, tränare eller annan kan ansöka. Alla ansökningar
behandlas konfidentiellt.
Ansökningsdatum: Sista ansökningsdag är 2014-09-15
Beslut: Peter Möllers Minnesfonds Stipendieråd och Stockholms Skidförbund beslutar
diskretionärt om utdelning och detta meddelas stipendiater. Namn på stipendiater kan fås
genom att kontakta Stockholms Skidförbund.
Utdelning: Vid årsmöte den 30/9 kommer stipendiet utdelas vid av en representant för Peter
Möllers Minnesfond.
Statuer: Stiftelsen Peter Möllers Minnesfonds statuer kan fås genom att kontakta Stockholms
Skidförbund.

Om Peter Möllers Minnesfond
Peter Möllers Minnesfond instiftades av Peters vänner efter hans bortgång hösten 2007. Peter
Möller var som skidpappa engagerad i Saltsjöbadens Slalomklubb och han var mån om att
värna om att glädjen är det viktigaste med alpin åkning, samt allas möjlighet till att få ta del
av denna glädje. Medel kommer att delas ut årligen till en eller flera stipendiater. Summan
kan variera.

